
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معني 
عبدامللك أن اتفاق الرياض سيؤسس ملرحلة 
جديدة من حضور الدولة ومؤسســاتها 
وواحدية القرار العسكري واألمني تحت 
سلطة الحكومة، ما ســينعكس إيجاباً 
عىل تطبيع األوضــاع يف املناطق املحررة، 
والترسيع باستكمال تحرير بقية املناطق 
الخاضعة لســيطرة مليشــيا الحوثي 

املدعومة إيرانياً.
جاء ذلك خالل تــرؤس دولة رئيس 
مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 
لالجتماع االستثنائي للمجلس، االثنني، 
والذي استعرض فيه تطورات األوضاع 
الراهنة عىل ضوء املســتجدات األخرية، 
خاصــة ما يتعلــق باتفــاق الرياض، 
والتطلعات املعقودة عليه يف بدء صفحة 
جديدة نحو اســتكمال استعادة الدولة، 
وإنهــاء االنقالب الحوثــي، وإجهاض 
املرشوع اإليراني يف اليمن. وعرب املجلس 
عن مباركته التفــاق الرياض وما بذله 
األشــقاء يف اململكة العربية السعودية 
من جهود اســتثنائية الحتواء األحداث 
األخرية يف عدن، وتم عىل ضوئها التوصل 
لهذا االتفاق؛ لتعزيز وحدة الصف الوطني 

يف مواجهة املرشوع اإليراني واستكمال 
استعادة الدولة وإنهاء االنقالب الحوثي 
عىل ضــوء املرجعيات الثــالث املتوافق 
عليها محلياً واملؤيدة دولياً، والتي وضعت 
جميعها حلوال جوهرية للقضية الجنوبية 
العادلة عرب الرشاكة الحقيقية بعيداً عن 
منطق االستئثار والوصاية.. مؤكداً دعمه 
ووقوفه إىل جانب القيادة السياســية 

ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور 
هادي رئيــس الجمهوريــة وصوالً إىل 
تحقيق السالم واالستقرار يف اليمن املبني 
عىل املرجعيات الثالث، واستكمال إنهاء 
االنقالب، واستعادة مؤسسات الدولة، 
وتفعيل نشاطها لخدمة املواطنني عىل 

امتداد الوطن.

نص االتفاق صـ 3

...تفاصيل صـ 5

تم مســاء الثالثاء، يف العاصمة السعودية 
الرياض التوقيع عىل اتفــاق "الرياض" بني 
الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل بحضور 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية ونائبه الفريق عيل محسن صالح 
ورئيس مجلــس النواب ســلطان الربكاني 
ورئيس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، وعدد 
من الوزراء واملسؤولني والسفراء. وتم التوقيع 
عىل االتفاقية برعاية خادم الحرمني الرشيفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور ويل عهده 
صاحب السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 
وويل عهــد أبو ظبي محمد بــن زايد، وخالل 
مراسم توقيع االتفاق، أكد ويل العهد السعودي 
محمد بن سلمان، يف كلمته "حرص اململكة عىل 
وحدة واستقرار اليمن، مشدداً عىل أن اتفاق 
الرياض ســيفتح اآلفاق إىل الحل السيايس". 
وأشار ابن سلمان، إىل أن بالده تسعى لتحقيق 

تطلعات الشــعب اليمنــي والوصول إىل حل 
سيايس وفقاً للمرجعيات.

تنص االتفاقية عىل التزام الطرفني بتفعيل 
دور كافة سلطات ومؤسسات الدولة اليمنية، 
حســب الرتتيبات السياســية واالقتصادية 
الواردة يف امللحــق األول بهذا االتفاق، وإعادة 
تنظيم القوات العســكرية تحت قيادة وزارة 
الدفاع حسب الرتتيبات العسكرية الواردة يف 

امللحق الثاني بهذا االتفاق.
وقع االتفاقية من الجانب الحكومي نائب 
رئيس الوزراء ســالم الخنبــي ومن جانب 
املجلــس االنتقايل الدكتور نــارص الخبجي، 
وتنص عىل إعادة تنظيم القوات األمنية تحت 
قيادة وزارة الداخلية حسب الرتتيبات األمنية 
الواردة يف امللحق الثالث بهذا االتفاق، وااللتزام 
بحقوق املواطنة الكاملة لكافة أبناء الشعب 
اليمني، ونبذ التمييز املناطقي واملذهبي، ونبذ 

الفرقة واالنقســام. ويلتزم الطرفان بإيقاف 
الحمالت اإلعالمية املسيئة بكافة أنواعها بني 
األطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف 
دعم الرشعية الســتعادة األمن واالستقرار يف 

اليمن، ومواجهة التنظيمات اإلرهابية.
وتنص االتفاقية عىل تشــكيل لجنة تحت 
إرشاف قيادة تحالــف دعم الرشعية يف اليمن 
بقيــادة اململكة العربية الســعودية تختص 
بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام هذا االتفاق 
وملحقاته ومشاركة املجلس االنتقايل يف وفد 
الحكومة ملشــاورات الحل السيايس النهائي 
إلنهاء انقالب مليشــيا الحوثيــة اإلرهابية 

املدعومة من النظام اإليراني.
وبموجب االتفاق، يصــدر فخامة الرئيس 
عبدربه منصور هادي فور توقيع هذا االتفاق 
توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ االتفاق 

وأحكامه.

أشاد فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية، بجهــود اململكة ودعمها 
الدائــم لليمن يف مختلــف املواقف والظروف 
بقيادة خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان 
بن عبد العزيز، وويل عهده األمني صاحب السمو 
امللكي األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.. 
مؤكداً عىل وحدة الهدف واملصري املشرتك الذي 

يربط البلدين والشعبني الشقيقني.

جاء ذلك أثناء لقاء فخامة الرئيس، الثالثاء، 
ويل العهد نائب رئيس مجلــس الوزراء وزير 
الدفاع السعودي صاحب السمو امللكي األمري 
محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
وجرى خــالل اللقاء بحضــور نائب رئيس 
الجمهورية الفريق الركن عيل محس صالح، 
ورئيــس مجلس النواب ســلطان الربكاني، 
ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معني عبدامللك، 

ونائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبي، 
ومديــر مكتب رئاســة الجمهورية الدكتور 
عبدالله العليمي، استعراض تطورات األوضاع 

عىل الساحة اليمنية.
من جانبــه عرب ويل العهد الســعودي عن 
تقديره وامتنانه لجهود وحكمة فخامة الرئيس 
يف تحمل التحديــات والصعاب لتجاوز أزمات 

اليمن ومنها تتويج توقيع اتفاق 

أثــناء لـقــائـــه ولــي العـهـد الـســعــودي

رئيس الجمهورية يشيد بجهود المملكة ودعمها الدائم لليمن ويؤكد على وحدة الهدف والمصير المشترك
محمد بن سلمان: أمن واستقرار وازدهار اليمن من أمن المملكة واستقرارها

برعاية خادم الحرمين الشريفين وحضور رئيس الجمهورية قيادات الشرعية والمكونات السياسية اليمنية

اتفاقية الرياض.. خطوة أولى لحلحلة التباينات داخل مكونات الشرعية وتوحيد الجهود إلنهاء انقالب مليشيا الحوثي
أكد االتفاق على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن خالل أسبوع والبدء بإعادة تنظيم القوات العسكرية واألمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية 

أهداف الثورة اليمنية
التحرر من االستبداد واالستعمار ومخلفاتهما وإقامة حكم جمهوري 

عادل وإزالة الفوارق واالمتيازات بين الطبقات.
بناء جيش وطني قوي لحماية البالد وحراسة الثورة ومكاسبها.

رفع مستوى الشعب اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا.
انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل مستمد انظمته من روح االسالم الحنيف.
العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في نطاق الوحدة العربية الشاملة.

احترام مواثيق األمم المتحدة والمنظمات الدولية والتمسك بمبدأ 
الحيــاد االيجابي وعدم االنحياز والعمل على اقرار الســالم العالمي 
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تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني

 

األهم في االتفاق
صدق النوايا 

اتفاق الرياض، الذي وقع أمس األول يف العاصمة 
السعودية الرياض، بني الحكومة الرشعية واملكونات 
السياسية يف املحافظات الجنوبية، يعترب يف إطاره 
العام، إيجابيا طاملا وقد اســتند عىل املرجعيات 
الثالث- املبــادرة الخليجيــة ومخرجات الحوار 
الوطني وقرار مجلس األمن الدويل -2216 فضال 
عن أن الغاية من االتفــاق توجيه جهود الرشعية 
والتحالف بقيادة اململكة نحو مليشــيا الحوثي 
االنقالبية؛ وإنهــاء املرشوع اإليرانــي يف اليمن 
واملنطقة، وأنــه يف املقام األول يرمــي إىل مللمة 
شــتات وخطوة أوىل يف توحيد الصف تحت مظلة 
الرشعية، وإنهاء الخالفات التي أضعفت قدراتها 
يف معركة استعادة مؤسســات الدولة من مليشيا 
الحوثي الساللية العنرصية االنقالبية عىل النظام 

الجمهوري.
إن التئــام مكونات الرشعيــة يف خندق واحد 
بموجب االتفاق، سيخلق آفاقا واسعة نحو السالم 
املنشود، ويعمل عىل إرساء دعائم األمن واالستقرار 
يف املحافظات واملناطق املحــررة، ويضع اللبنات 
األوىل ملداميك الدولة االتحاديــة التي توفر القدر 
املناســب من العدالة، وتحرتم املواطنة املتساوية، 

وترفض اإلقصاء والتهميش.
فاالتفاق يؤكد عىل دمج الفصائل املسلحة ضمن 
وحدات الجيش الوطنــي وأجهزة األمن والرشطة 
تحت مظلــة وزارتي الدفــاع والداخلية، وعودة 
الحكومة ومؤسسات الدولة وسلطاتها الثالث إىل 
ممارسة عملها من العاصمة املؤقتة عدن، وإعادة 
عمل كافة مؤسســات الدولة، وتطبيع األوضاع، 
وتوفري الخدمات يف املناطــق املحررة. ويف نفس 
الوقت نص عىل منع إنشاء أية تشكيالت مسلحة، 

أو عسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة.
ويظل االتفاق خطوة مهمة لتصحيح املســار، 
وتوحيد الجهود الستكمال عملية تحرير املناطق 
التي ال زالت تحت سيطرة مليشيا الحوثي املتمردة، 
ومواجهة كافة املشاريع التخريبية واإلرهابية، وهنا 
نثمن جهود اململكة الشقيقة وحرصها الشديد عىل 
استقرار ووحدة اليمن وسالمة أراضيه، ودورها يف 
معالجة االختالالت التي رافقت املرحلة الســابقة، 
وتصحيح مسار التحالف نحو الهدف الذي أنشئ 

من أجله.
ويبقى االتفــاق يف املجمل هــو النافذة التي 
يستمد منها اليمنيون التفاؤل واألمل، بل إنه يظل 
املمر اآلمن لخروج اليمنيني من النفق املظلم الذي 
أدخلتهم فيه مليشــيا االنقالب وحربها الجائرة، 
وإمكانية استكمال بناء الدولة واستعادة مؤسساتها 
واالنتقال بالوطن إىل آفاق رحبة وســالم ينتظره 

الجميع.

1

2
3
4
5
6

...صـ 2

أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب 
أن االتفاق يؤسس ملرحلة جديدة 
من حضور الدولة ومؤسســاتها 
وإعادة صياغة للمرشوع الوطني 
الجامع، وتجاوز املحن التي تسببت 
بها مليشــيا الحوثــي االنقالبية 
واملرشوع اإليراني واالنطالق وفقا 
للمرجعيات الثــالث التي تنترص 

لخيارات الشعب اليمني.
وباركت هيئة رئاســة مجلس 
النواب اتفاق الرياض والجهود التي 
بذلها فخامة رئيــس الجمهورية 
عبد ربه منصور هادي منذ بداية 
األحداث التي شــهدتها العاصمة 
املؤقتة عدن، وخالل مراحل التشاور 
للوصول إىل هذا االتفاق. وأشادت 
بدور القيادة السعودية يف الوصول 
إىل هذا االتفاق وحرصهم عىل أمن 
وسالمة واســتقرار ووحدة اليمن 

ونظامه الجمهوري.
وناقشــت هيئة رئاسة مجلس 

النواب أمــس األربعاء برئاســة 
رئيس املجلس ســلطان الربكاني 
الرتتيبات الالزمة النعقاد املجلس 
يف عدن والرتتيبات املتعلقة بمنح 

الثقة للحكومة التي ستشكل وفقا 
التفاق "الريــاض"، وخطة عمل 
املجلس للعام 2020م، وبما يسهم 

يف تفعيل مؤسســات 

شــدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
املهندس أحمد امليــرسي، عىل أهمية تفعيل 
قنوات التنسيق والتعاون لجاهزية القوات 
املســلحة واألمن من أجل تجســيد األمن 
واالستقرار والسيادة يف املناطق املحررة.. وأكد 
امليرسي خالل ترؤسه يف محافظة مأرب لقاء 
موسعاً ضم مدراء عموم الرشطة وقيادات 

فروع األجهزة األمنيــة يف محافظات أقاليم 
)ســبأ، آزال، تهامة(، إضافة إىل محافظة 
شبوة ومدراء عموم اإلدارات العامة يف املكتب 
املتقدم للوزارة باملحافظة، وبحضور وزيري 
الدفاع الفريق الركن محمد املقديش والنقل 
صالح الجبواني، ومحافظ محافظة مأرب 

اللواء سلطان العرادة،

شّدد وزير الدفاع الفريق الركن 
محمــد املقديش عــىل رضورة 
لتحســني  الجهود  مضاعفــة 
مستوى خدمات العالج والرعاية 
للجرحى الذين ضحــوا بأجزاء 
من أجسادهم يف ســبيل الدفاع 
عن الثورة والجمهورية والثوابت 
الوطنية والتصدي ملليشيا الحوثي 
االنقالبيــة.. مؤكــداً أن قيادة 
وزارة الدفاع تعمل عىل معالجة 
الصعوبات واملشــكالت وتسفري 
الذين يحتاجون للعالج يف الخارج. 
وأشــاد وزير الدفاع بتضحيات 
وبطوالت قيــادة وأبطال القوات 

املسلحة الذين يقفون بشجاعة يف 
معركة الكفاح الوطني الستعادة 
أمن واستقرار الوطن.. مشرياً أن 
تلك التضحيات والبطوالت ستظل 
خالدة يف ذاكرة األجيال ومحفورة 
يف أنصع صفحات التاريخ. جاء 
ذلك أثنــاء تفقد وزيــر الدفاع، 
الثالثاء، مركــز العالج الطبيعي 
والتأهيل التابع لدائرة الخدمات 
الطبية بوزارة الدفاع، واّطلع عىل 
مســتوى الخدمات التي يقدمها 
املركز للجرحى من أبطال الجيش 

الوطني.
وعرب املقديش عن 

ترحيب خليجي وعربي بتوقيع اتفاقية الرياض
حظي توقيــع اتفاق الرياض بــني الحكومة 
الرشعية وما يســمى باملجلس النتقايل، مساء 
الثالثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، وبحضور 
رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وويل عهد 
الســعودية وويل عهد أبو ظبي برتحيب خليجي 
وعربي. ورحبت بيانات وترصيحات، صادرة عن 

كل من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي 
ومرص والكويت واإلمــارات والبحرين والربملان 
العربي باالتفاق واعتربته خطوة مهمة لحل األزمة 
اليمنية. ورحب أمني عام الجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط، بتوقيــع اتفاق الرياض بني الحكومة 
واملجلس االنتقايل، والذي يعد خطوة مهمة للحفاظ 
عىل تكامل الرتاب اليمني، وللحيلولة دون انزالق 

البلد نحو املزيد من االنقسام والتفكك. وقال: إن 
اتفاق الرياض ُيعطي إشارة عىل إمكانية التوافق 
بني األطــراف اليمنية من أجــل تجنب الحرب 
واالنقسام، ُمضيفاً: أن الحفاظ عىل وحدة اليمن 
واســتقالله وتكامل ترابه الوطنــي هي أهداٌف 
تحظى بتأييد ودعم كافة األطراف الحريصة عىل 

مستقبل اليمن وشعبه.

في اجتماع أمني موسع وبحضور وزيري الدفاع والنقل أشاد بدور األجهزة األمنية والنجاحات التي حققتها في المحافظة

الميسري: مأرب مثلت الركيزة األولى للتصدي لالنقالب 
واالنطـالقـة األولى للجيش الوطني للدفاع عن الجمهورية 

تفقد مركز العالج الطبيعي واّطلع على الخدمات الطبية المقدمة لجرحى الجيش الوطني

وزير الدفاع يشيد بتضحيات أبطال القوات المسلحة في معركة الكفاح الوطني الستعادة أمن واستقرار الوطن

  ترحيب خلـيـجــي وعـــربي بتــوقيع اتفــاقية الريـاض

ناقشت خطة عمل المجلس للعام 2020م

هيئة رئاسة مجلس النواب: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة 
من حضور الدولة وإعادة صياغة للمشروع الوطني الجامع 

رئيس الوزراء: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة 
وواحدية القرار العسكري واألمني تحت سلطة الحكومة

»لقد عملنا من اجل ذلك مبكراً واعطينا القضية الجنوبية 
حقها من الرعاية واالهتمام من خالل مخرجات الحوار 
الوطني التي انصفت املحافظات الجنوبية والوطن بشكل 
عام عرب الرشاكة الحقيقية التي ترعى وتحفظ حقوق 
الجميع بعيداً عن الوصاية واملركزية املفرطة والتوجه 

نحو بناء اليمن االتحادي الجديد«.

صدق النوايا.. الرهان لنجاح اتفاق الرياض

...تفاصيل صـ 3 ...تفاصيل صـ 7
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أعلنت األحزاب والقوى السياسية 
دعمها وتأييدهــا ملخرجات حوار 
جدة- الريــاض- بــني الحكومة 
واملجلس االنتقايل التي تمت برعاية 
الرئيــس عبدربه منصور  فخامة 
هادي رئيــس الجمهورية وخادم 
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز، وويل عهده األمري محمد 
بن ســلمان، وما تمخض عنها يف 
االتفاق املوقع مساء الثالثاء بحضور 
ويل عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وأكدت أحزاب املؤتمر الشــعبي 
العــام والتجمــع اليمني لإلصالح 
والحزب االشرتاكي اليمني والتنظيم 
الوحدوي الشعبي النارصي واتحاد 
الرشاد اليمني وحزب العدالة والبناء 
وحركة النهضة للتغيري الســلمي 
وحزب التضامــن الوطني واتحاد 

القوى الشــعبية وحزب الســلم 
والتنمية

وحزب البعث العربي االشرتاكي 
وحزب البعث العربي االشــرتاكي 
القومي وحزب االتحاد الجمهوري 
يف بيــان نرشتــه وكالة )ســبأ( 
عزمها العمل مع كافــة األطراف 
عــىل تنفيذه كونــه طريقــاً آمناً 
لتمكــني حضور الدولــة، وتفعيل 
مؤسســاتها يف العاصمــة املؤقتة 
عدن للقيــام بواجباتهــا يف إدارة 
الشــأن العام، وتوفــري الخدمات، 
وإحالل األمن واالســتقرار، وعودة 
الحياة السياسية، وتمكني األحزاب 
السياســية مــن القيــام بدورها 
بناء عىل قاعدة االلتــزام بالتوافق 
والرشاكة داعية الجميع للعمل بكل 
إخالص وتفاني عىل تنفيذه للخروج 
من متاهات االنقسامات والرصاعات 

التي لن تخدم سوى مليشيا الحوثي 
ومرشوعها الساليل الطائفي.

وأعربت األحزاب والقوى السياسية 
عن تقديرها للتحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية لوقوفهم 
الداعم واملساند لليمن أمام املرشوع 

اإليراني التوسعي.
كما أكدت ثقتها بالقيادة الرشعية 
ممثلــة بفخامة الرئيــس عبدربه 
منصور هــادي، وباململكة العربية 
السعودية ممثلة بامللك سلمان بن 
عبدالعزيز، وويل عهده األمري محمد 
بن سلمان، كضامنني لالتفاق ورعاة 
أمناء لتسيريه تحت مظلة الرشعية 
اليمنية واملرجعيات الجامعة ممثلة 
باملبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 
ومخرجات الحــوار الوطني وقرار 
مجلس األمــن )2216( والقرارات 

ذات الصلة.

أكد وزير األوقاف واإلرشــاد الدكتور/ 
أحمــد عطية أن اتفاق الرياض يؤســس 
ملرحلة جديدة عنوانها نبذ الفرقة وإعادة 
األمل، وتجاوز عوائق استعادة مؤسسات 
الدولة اليمنية وترتيــب األولويات. وثمن 
الوزير عطية خالل افتتاحه أمس األربعاء، 
يف محافظة مأرب ورشة العمل للمكونات 
الدعوية إلعداد املوجهات العامة للخطاب 
اإلرشادي، الجهود األخوية الصادقة التي 
قامت بها اململكة العربية السعودية بقيادة 
خادم الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيــز وويل عهده األمــري محمد بن 
ســلمان يف توحيد الصــف اليمني ورأب 

الصدع..
مؤكدا أن اتفاق الرياض سيشكل بداية 

صحيحة لرص الصفــوف، وتجاوز الخالفات، 
وبناء اليمن االتحادي.

وأوضح وزير األوقاف واإلرشاد أن البلد تمر 

بمرحلة مهمة تتطلب مــن العلماء والخطباء 
واملرشدين أن يكونوا يف الصدارة ملواجهة املليشيا، 
وتوحيد الخطاب نحو العدو األزيل للشعب اليمني 
املليشــيا االنقالبية الحوثيــة والقضاء عليها، 

واستعادة مؤسسات الدولة.
من جانبه أكد وكيل محافظة مأرب 
عيل محمد الفاطمي دعم السلطة املحلية 
ملكتب األوقاف العامة واإلرشــاد لبذل 
جهود أكرب؛ لضبط الخطاب اإلرشــادي 
والدعوي، ولم الصف، ومحاربة الظواهر 
واألفكار الغريبة املنحرفة الدخيلة عىل 
مجتمعنا، ملا يحقق السياســة العامة 

للدولة.
من جهتــه لفت مديــر عام رشطة 
املحافظة العميد يحيى عبدالله حميد إىل 
الدور الكبري للخطباء واملرشدين يف توعية 
املجتمع وإرشاده وتوجيهه اىل الصواب، 
كون الناس أكثر تأثر بالخطباء.. مشدداً 
عىل أهمية تثقيــف املجتمع وتوعيتهم 
بأهمية تواجد الدولة، وبسط األمن واالستقرار، 
والوقوف ضد من يحاولون زرع التفرقة، وإثارة 

النعرات يف املحافظة.

شدد قائد محور تعز اللواء سمري 
الصربي عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة 
للحفاظ عىل الســلم االجتماعي، 
وعــدم الســماح ألي كان بالعبث 
بوحدة الصف يف املحافظة.. مؤكدا 
تالحم الجيش مع السلطة املحلية 
للدفع بعملية التحرير كأولوية لدى 
قوات الجيــش الوطني، وتخليص 

املحافظة من املعاناة القائمة.
وأقر قيادة محور تعز يف اجتماع 
لها برئاسة قائد املحور اللواء سمري 
الصربي أمس األربعــاء تصحيح 
االختالالت يف اللجنة الطبية خاصة 
لجنة مرص والهند مع اســتمرار 
دعم الجرحى الخاضعني للعالج يف 

البلدين.
وناقــش االجتمــاع إجــراءات 
الترسيــع باملعامــالت املتعلقــة 
بتســليم املرتبات املتوقفة منذ 3 
أشهر، وتعزيز الجهود الرامية لرفع 
الجاهزية واليقظــة يف الجبهات، 
وإفشــال محاوالت العدو املرتبص 
باملدينة وأبنائهــا وكرس الحصار 

وصوال إىل تحقيق النرص.
وبــارك االجتمــاع التوقيع عىل 
اتفــاق الريــاض بــني الحكومة 
واملجلس االنتقايل، واعتربه محطة 
جديدة لألمن واالســتقرار، وتركيز 
الجهود للقضاء عىل مليشيا الحوثي 

االنقالبية.

شهدت محافظة سقطرى، مسرية 
جماهريية بمشاركة اآلالف من أبناء 
ســقطرى مؤيدة للرشعيــة بقيادة 
فخامة الرئيس املشري عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهورية القائد األعىل 

للقوات املسلحة.
وجــاب املشــاركون يف املســرية 
الجماهريية الحاشــدة شوارع مدينة 
حديبوه، مرددين شــعارات وهتافات 
وطنية، ورافعني أعالم اليمن وشعارات 
مؤيدة لقــوات التحالف العربي لدعم 
الرشعية، ومجددة العهد لفخامة رئيس 
الجمهورية بالوقوف خلفه صفاً واحداً 
ضد كل من تســول له نفسه املساس 
باألمــن واالســتقرار، وتعكري صفو 

املجتمع السقطري املسالم.
املســرية  يف  املشــاركون  وأكــد 
الجماهرييــة، تأييد أبناء ســقطرى 
لخطوات املحافظ رمــزي محروس، 
يف ســبيل تطبيق النظــام والقانون، 
كما نــددوا بالعبث والفــوىض التي 
يقوم بها بعض الخارجني عن النظام 
والقانون من خالل قطع الشــوارع 
العامــة، وتعطيل املصالــح العامة 
والخاصة.. وأكد محافظ ســقطرى 
رمزي محروس، عــىل أهمية تالحم 
وتكاتف أبناء سقطرى والتصدي لكل 
من يحــاول العبث بأمن واســتقرار 
وســكينة محافظتهم، وتأكيد نبذهم 
للعنف والفــوىض، وثمن تعاضد أبناء 
سقطرى كالجســد الواحد وتأييدهم 

لفخامة رئيس الجمهورية.
وقال محــروس: إن من يراهن عىل 
شق صف أبناء سقطرى وزرع الفتنة 
بينهم فان رهانه خارس، وســتلفظه 

الجماهــري الســقطرية املتمســكة 
برشعيتها واملحافظة عىل سيادتها.

مــن جانبــه أكد عضــو االئتالف 
الوطني الجنوبي أحمد جمعان يف كلمة 

املحتشدين، عىل وقوف أبناء سقطرى 
مــع الدولة، وتمســكهم بالرشعية، 
ومؤازرتهم ملحافظ ســقطرى رمزي 

محروس يف تطبيق النظام والقانون.

قالت: إنه طريق آمن لحضور الدولة وتفعيل مؤسساتها في العاصمة المؤقتة عدن

األحزاب والقوى السياسية تؤكد عزمها على 
العمل لتنفيذ اتفاق الرياض

وزير األوقاف: المرحلة تتطلب توحيد الخطاب نحو العدو األزلي للشعب اليمني

قيادة محور تعز تقر تصحيح االختالالت في لجنة عالج الجرحى

مسيرة جماهيرية في سقطرى تأييدًا للشرعية 
بقيادة رئيس الجمهورية

بحث سفري اليمن يف موسكو 
الدكتور أحمــد الوحيي أمس 
مع نائب وزير الخارجية الرويس 
ميخائيــل بوغدانوف إمكانية أن 
تلعب موسكو دوراً يف الضغط عىل 
مليشيا الحوثي االنقالبية للسماح 
لفريق الخرباء التابع لألمم املتحدة 
بزيارة الخــزان النفطي العائم 
قبالة ســواحل الحديدة لتقييم 
حالتــه تمهيــدا لصيانته تجنبا 
النهياره الذي قد يســبب كارثة 

بيئية يصعب احتوائها.
وتطــرق الوحيــي ملخاطر 
الكارثة البيئية املحتملة التي قد 
تنتــج عن أي تــرسب نفطي أو 
انفجار للخــزان النفطي العائم، 
الحوثيني جراء  نتيجة لرفــض 
اعمال الصيانــة من قبل الخرباء 
األمميــني، وعدم الســماح لهم 

بالوصول إليه.
إىل ذلك اطلع ســفري اليمن يف 
بروكســيل محمد طه مصطفى 

أمــس األربعــاء رئيــس لجنة 
العالقات الخارجيــة يف الربملان 
البلجيكي صامويــل كوجوالتي 
عىل الوضع الخطري للخزان العائم 
)صافر( قبالة سواحل الحديدة، 
والذي قد يتسبب يف كارثة بيئية 
كبرية تشمل البحر األحمر والبحار 
املجــاورة. وتطرق الســفري إىل 
رفض مليشيا الحوثي االنقالبية 
الســماح لخرباء األمــم املتحدة 
بتفقده الخزان وصيانته.. معربا 

عن تطلع الحكومة اليمنية لتحرك 
دويل للضغط عىل املليشيا للسماح 
بصيانــة الخزان.. مــن جانبه 
أكد نائب رئيــس لجنة العالقات 
الخارجية يف الربملان البلجيكي أنه 
سيثري املوضوع أثناء اجتماع لجنة 
العالقات الخارجية بنائب رئيس 
الوزراء وزيــر الخارجية ديدية 
ريندرز لطرح املوضوع يف مجلس 
األمن الدويل مــن خالل عضوية 

بالده يف املجلس.

فيما تعهدت بلجيكا بطرح قضية خزان »صافر« على مجلس األمن

الوحيشي يطالب روسيا الضغط على مليشيا الحوثي للسماح 
بصيانة الخزان النفطي العائم قبالة سواحل الحديدة

رذيس   الجمهورية   يشيد
ً   حرص   الرياض   يف   ظل   رشعية   فخامة   الرئيس  .. مؤكدا
 اململكة   عىل   أمن   واســتقرار   وازدهار   اليمن   باعتبارها  
 تعد   إضافة   ألمن   اململكة   واســتقرارها  .  . مثمناً   الجهود  
 املبذولة   للتوصل   إىل   اتفاق   الرياض   بني   الحكومة   اليمنية  
 واملجلس   االنتقايل  . حرض   اللقاء   وزير   الداخلية   صاحب  
 الســمو   امللكي   األمري   عبدالعزيز   بن   سعود   بن   نايف   بن  
 عبدالعزيــز،   ووزير   الحرس   الوطني   صاحب   الســمو  
 امللكي   األمــري   عبدالله   بن   بندر   بــن   عبدالعزيز،   ونائب  
 وزير   الدفاع   صاحب   السمو   امللكي   األمري   خالد   بن   سلمان  
 بن   عبدالعزيز،   ووزير   الخارجية   صاحب   السمو   األمري  
 فيصل   بن   فرحان   بن   عبدالله،   ووزير   الدولة   عضو   مجلس  
 الوزراء   مستشار   األمن   الوطني   الدكتور   مساعد   العيبان،  
 ورئيس   االســتخبارات   العامة   خالد   الحميدان،   وسفري  

 خادم   الحرمني   الرشيفني   لدى   بالدنا   محمد   آل   جابر . 

هيئة   رئاسة   مجلس   النواب
وســلطات   الدولة   وقيام   املجلس   بــدوره   الرقابي  

 والترشيعي  . وجرى   مناقشة   الرتتيبات   الالزمة   إلعداد  
 وتشكيل   لجان   املجلس   وتوزيع   األعضاء . 

وزير   الدفاع   يشيد   بتضحيات
الفخر   واالعتزاز   بالــروح   املعنوية   العالية   والعزيمة  
 الصلبة   التي   يتحىل   بها   أبطال   القوات   املسلحة   الذين   يعول  
 عليهم   الشعب   اليمني   استعادة   دولته   ورشعيته   ورفع  
 الظلم   واملعاناة   التي   فرضتها   املليشيا   الحوثية   واملشاريع  
 التخريبية   الفوضوية  . وثّمن   وزير   الدفاع   جهود   األشقاء  
 يف   اململكة   العربية   السعودية   ملساندة   اليمن،   ووقفتهم  
 الشجاعة   يف   معركة   الدفاع   املشرتك   واملصري   الواحد   لصد  

 األخطار   والتهديدات   املرتبصة   باليمن   واملنطقة . 

الميسري:   مأرب   مثلت   الركيزة
ووكيل   وزارة   الداخلية   لقطــاع   األمن   والرشطة   اللواء  
 الدكتور   أحمد   املوســاي،   أن   عىل   عاتق   مؤسستي   األمن  
 والدفاع      تقع   مســؤولية   وطنية   جسيمة   وعبء      كبري   يف  
 ظل   املنعطف   التاريخي   واملهم   الذي   يمر   به   الوطن  . ونقل  
 الوزير   امليرسي   للجميــع   تحيات   فخامة   الرئيس   عبدربه  

 منصور   هادي   رئيس   الجمهورية   ونائبه   الفريق   الركن   عيل  
 محســن   صالح   ودولة   رئيس   الوزراء  .. مشريا   إىل   أن   هذه  
 الزيارة   للمحافظة   تهــدف   إىل   تلمس   احتياجات   األجهزة  
 األمنية   واملكاتــب   التنفيذية،   والوقوف   عــىل   العديد   من  
 القضايا   األمنية  . وأشاد   نائب   رئيس   الوزراء   وزير   الداخلية  
 بالنجاحات   التي   تحققها   األجهزة   األمنية   يف   محافظة   مأرب  
 يف   تحقيق   األمن   واالستقرار   ومكافحة   الجريمة   املنظمة  
  ً  ورفع   قدرات   وإمكانات   األجهزة   األمنية   والرشطية  .  . مثمنا
 الدعم   الكبري   الذي   قدمه   محافــظ   محافظة   مأرب   لبناء  
 األجهزة   األمنية   والرشطيــة   باملحافظة   واالرتقاء   بأدائها  

 والوصول   إىل   تحقيق   هذا   النجاح . 
   إىل   ذلك   عرب   نائب   رئيس   الــوزراء   وزير   الداخلية   عن  
 شــكره   ملحافظة   مأرب   التي   كانت   الركيزة   األساســية  
 للتصدي   للمــرشوع   الحوثي   االنقالبي   املدعــوم   إيرانياً،  
 وما   جسدته   املحافظة   من   العيش   املشرتك   للذين   فرضت  
 املليشــيا   االنقالبية   نزوحهم   من   منازلهم   ومســاكنهم  
 إليها،   واستقبالها   ألعداد   كبرية   من   النازحني  .. مؤكدا   أن  
 مأرب   مثلت   االنطالقــة   األوىل   للجيش   الوطني   للدفاع   عن  

... تتمات ...

إعــــــالن قضائي
تقدم إىل محكمة مــأرب االبتدائية األخ/ 
عمار مهدي حمود الحــرازي، مدعيا وقوع 
خطأ يف بطاقته الشــخصية حيــث ذكروا 
اسمه/ )عمار( والصحيح )عماد(، وذكروا 
لقبه: )الحرازي( والصحيح )رشف(، وبالتايل 
يكون اســمه الصحيح: )عماد مهدي حمود 
رشف(. ويطلب إثبات ذلك بحكم، فمن لديه 
أي اعرتاض تقديمه أمام املحكمة خالل شهر 

من نرش هذا اإلعالن.

إعــــــالن قضائي
تقدم إىل محكمة مــأرب االبتدائية األخ/ 
عبد اللطيف عزيز قائــد الحوري، مدعياً أن 
موكله ورد لقبه يف جواز سفره مع استبيانه 
الشــخيص خطأ، حيث ورد )الريمي( ولقب 
موكله الصحيح هو )الدروبي(، حيث يكون 
اســم موكله: )هالل مثنى أحمد الدروبي(, 
ويطلب إثبات ذلــك بحكم. فمــن لديه أي 
اعرتاض تقديمه أمام املحكمة خالل شهر من 

نرش هذا اإلعالن.

إعــــــالن قضائي

تعلن محكمة مــأرب االبتدائية 
بأنها تقدمت إليها ســاملة سعيد 
مبخوت العسكري زوجة مبخوت 
عبدالله غالب الدورسي مطالبة من 
زوجها الحضور للرد عىل الدعوى 
املقدمة ضده بشأن النفقة والفسخ 
بسبب عدم النفقة والغياب عنها 

ألكثر من خمس سنوات.

• يعلن باسم صالح عبدربه نارص الغلييس عن فقدان 
 ,Lenovo ، core i3 شنطة بداخلها كمبيوتر محمول نوع
ووثائق شخصية منها جواز سفر يحمل رقم: 03772949 
فنأمل من جميع اإلخوة أصحاب محالت الصيانة ومحالت 
بيع ورشاء الكمبيوترات أن يتم التأكد من ملكية الشخص، 
ويف حال تم عرض جهاز بهذه املواصفات أن يتم التواصل 

عىل هذا الرقم:  713599927 أو 774741176.

• يعلن بسام أمني قائد نارص مقبل عن فقدان جواز 
سفره، فعىل من وجده إيصاله إىل أقرب مركز رشطة.

فقـدانـــات
إعــــــالن قضائي

بناًء عــىل قرار املحكمة الجزائيــة االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب يف جلســتها املنعقدة يوم 
الخميس املوافــق 2019/10/31م واملتضمن 
النرش عــن املتهم/ هادي محســن الصيدي يف 
القضيــة رقم )4( لســنة 2019م ج ج بواقعة 
حيازة مخدرات بقصد االتجار. بأن عليه املثول 
أمام املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة م/ 
مأرب خالل شــهر من تاريخ هذا اإلعالن مالم 
ســيتم محاكمته طبقاً لنص املادة )285( وما 
بعدها من قانون اإلجــراءات الجزائية باعتباره 

فاراً من وجه العدالة.

إعــــــالن قضائي
بناًء عىل قــرار  املحكمة الجزائيــة االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب يف جلســتها املنعقدة يوم 
الخميس املوافق 2019/10/31م واملتضمن النرش 
عن املتهم/ ضيف الله حسني أحمد طامش الحداد 
واملتهم عبد الرب ناجي الحداد يف القضية رقم )8( 
لسنة 2019م ج ج بواقعة حيازة مخدرات بقصد 
االتجار. بأن عليهما املثول أمام املحكمة الجزائية 
االبتدائية املتخصصة م/ مأرب خالل شــهر من 
تاريخ هذا اإلعالن مالم سيتم محاكمتهما طبقاً 
لنص املادة )285( وما بعدها من قانون اإلجراءات 

الجزائية باعتبارهما فارين من وجه العدالة.

إعــــــالن قضائي
بناًء عىل قــرار  املحكمة الجزائيــة االبتدائية 
املتخصصة م/ مأرب يف جلســتها املنعقدة يوم 
الخميــس املوافــق 2019/10/31م واملتضمن 
النرش عن املتهم/ مازن يحيى أحمد حميد الصور 
يف القضية رقم )3( لســنة 2019م ج ج بواقعة 
حيازة مخدرات بقصــد االتجار. بأن عليه املثول 
أمام املحكمة الجزائية االبتدائية املتخصصة م/ 
مأرب خالل شهر من تاريخ هذا اإلعالن مالم سيتم 
محاكمته طبقاً لنص املادة )285( وما بعدها من 
قانون اإلجراءات الجزائية باعتباره فاراً من وجه 

العدالة.

البقاء للــه
خالص العزاء ألرسة الشهيد/ أدهم جابر الذي استشهد وهو ينافح عن الوطن

يف جبهات الرشف والبطولة ضد مليشيا الحوثي االنقالبية.

المعــزون: دارس الراشدي، عبدالمجيد الدغشي، حمادة المخالفي، رأفت المخالفي, كمال حسن، أحمد عفيف

السفير السعودي: المملكة مستمرة 
في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها

أكد سفري اململكة العربية السعودية يف اليمن، 
محمد آل جابــر، أن اململكة مســتمرة يف دعم 
الحكومة اليمنية، وكل مؤسسات الدولة يف البالد.
وقال الســفري آل جابــر يف لقــاء بثته قناة 
»العربيــة«: »إن دور اململكة يتمحور حول دعم 
الحكومــة الرشعية اليمنيــة ووزارتي الداخلية 

والدفاع«.
كما أكد عزم تحالف دعم الرشعية تشكيل لجنة 
مشرتكة لتنفيذ اتفاق الرياض، لضمان سري بنود 

االتفاق السياسية واالقتصادية واألمنية.
ولفت السفري السعودي إىل أن وجود الحكومة 
الرشعية يف العاصمة املؤقتة عدن يقتيض تواجد 

السفارات هناك.
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جرى مســاء الثالثاء، يف العاصمة السعودية 
الرياض التوقيــع عىل اتفــاق »الرياض« بني 
الحكومــة اليمنية واملجلــس االنتقايل بحضور 
فخامة الرئيس عبدربه منصــور هادي رئيس 
الجمهورية ونائبه الفريق عيل محســن صالح 
ورئيس مجلس النواب سلطان الربكاني ورئيس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك وعدد من الوزراء 

واملسؤولني والسفراء.

جــرى التوقيع عىل االتفاقيــة برعاية خادم 
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز، 
وبحضور ويل عهده صاحب السمو امللكي األمري 
محمد بن ســلمان وويل عهد أبو ظبي محمد بن 
زايد، تنص االتفاقية عىل التزام الطرفني بتفعيل 
دور كافة سلطات ومؤسســات الدولة اليمنية، 
حسب الرتتيبات السياسية واالقتصادية الواردة 
يف امللحــق األول بهذا االتفاق، وإعــادة تنظيم 
القوات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع حسب 
الرتتيبات العسكرية الواردة يف امللحق الثاني بهذا 

االتفاق.

وقــع االتفاقية من الجانــب الحكومي نائب 
رئيس الوزراء سالم الخنبي ومن جانب املجلس 
االنتقايل الدكتور نارص الخبجي، وتنص عىل إعادة 
تنظيم القوات األمنية تحت قيادة وزارة الداخلية 
حسب الرتتيبات األمنية الواردة يف امللحق الثالث 
بهذا االتفاق، وااللتزام بحقوق املواطنة الكاملة 
لكافة أبناء الشعب اليمني ونبذ التمييز املناطقي 
واملذهبي، ونبذ الفرقة واالنقسام. ويلتزم الطرفان 
بإيقاف الحمالت اإلعالمية املسيئة بكافة أنواعها 
بني األطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف 
دعم الرشعية الستعادة األمن واالستقرار يف اليمن، 

ومواجهة التنظيمات اإلرهابية.

وتنص االتفاقية عىل تشكيل لجنة تحت إرشاف 
قيادة تحالف دعم الرشعية يف اليمن بقيادة اململكة 
العربية السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق 
أحكام هذا االتفاق وملحقاته ومشاركة املجلس 
االنتقايل يف وفد الحكومة ملشاورات الحل السيايس 
النهائي إلنهاء انقالب مليشيا الحوثية اإلرهابية 

املدعومة من النظام اإليراني.

وبموجب االتفاق، يصدر فخامة الرئيس عبدربه 
منصور هادي فور توقيع هذا االتفاق توجيهاته 

لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ االتفاق وأحكامه.

وتضمنت االتفاقية ثالثة ملحقات تضمن األول: 
)الرتتيبات السياسية واالقتصادية(، والذي نص 
عىل تشــكيل حكومة كفاءات سياسية ال تتعدى 
)24( وزيراً، يعني الرئيس أعضاءها بالتشــاور 
مع رئيس الوزراء واملكونات السياســية، عىل أن 
تكون الحقائب الوزارية مناصفة بني املحافظات 
الجنوبية والشمالية، وذلك خالل مدة ال تتجاوز 30 
يوماً من توقيع هذا االتفاق.. عىل أن يتم اختيار 
املشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والخربة املناسبة 
للحقيبة الوزارية، وممن لم ينخرطوا يف أي أعمال 
قتاليــة أو تحريضية خالل أحــداث عدن وأبني 
وشــبوة، وعىل أن يؤدي أعضاء الحكومة القسم 
أمام الرئيس يف اليوم التايل لتشــكيلها مبارشة يف 

عدن.

ويعني فخامة الرئيــس عبدربه منصور هادي 
بناًء عىل معايري الكفاءة والنزاهة وبالتشــاور، 
محافظاً ومديراً ألمن محافظة عدن خالل 15 يوما 
من تاريخ التوقيع عىل هذا االتفاق، كما يتم تعيني 
محافظاً ألبني والضالع خالل 30 يوماً من تاريخ 

التوقيع، وذلك لتحسني كفاءة وجودة العمل.

ويبارش رئيــس وزراء الحكومة الحالية عمله 
يف العاصمة املؤقتة عدن خــالل مدة ال تتجاوز 
سبعة أيام من تاريخ توقيع االتفاق لتفعيل كافة 
مؤسسات الدولة يف مختلف املحافظات املحررة 
لخدمة املواطن اليمني، والعمل عىل رصف الرواتب 
واملستحقات املالية ملنســوبي جميع القطاعات 
العسكرية واألمنية واملدنية يف الدولة ومؤسساتها 
يف العاصمة املؤقتة عدن وكافة املحافظات املحررة.

كما يعــني فخامة الرئيس بنــاًء عىل معايري 
الكفاءة والنزاهة وبالتشاور، محافظني ومدراء 
أمن يف بقية املحافظات الجنوبية، خالل 60 يوماً 

من تاريخ توقيع هذا االتفاق.

كما تنص عــىل إدارة موارد الدولة، بما يضمن 
جمع وإيداع جميــع إيرادات الدولــة بما فيها 
اإليرادات النفطية والرضيبية والجمركية يف البنك 
املركزي يف عدن، والرصف بموجب امليزانية املعتمدة 
وفق القانون اليمني، وتقديم تقرير دوري يتسم 
بالشــفافية عن إيراداتها ومرصوفاتها للربملان 
للتقييم واملراقبة، وأن يســهم خرباء ومختصون 
إقليميون ودوليون لتقديم املشورة الالزمة يف هذا 

الشأن.

وتفعيل الجهاز املركزي للرقابة واملحاســبة 
وتطعيمه بشــخصيات نزيهــة ومهنية وإعادة 
تشكيل الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد، وتفعيل 
دورها الرقابي، وإعادة تشكيل وتفعيل املجلس 
االقتصادي األعىل وتعزيزه بشخصيات من ذوي 

الكفاءة والخربة والنزاهة واالستقاللية، ويرتبط 
برئيس الوزراء لدعم السياسات املالية والنقدية 

ومكافحة الفساد.

فيما نص امللحق الثاني: )الرتتيبات العسكرية( 
عىل عودة جميع القوات- التي تحركت من مواقعها 
ومعسكراتها األساسية باتجاه محافظات عدن 
وأبني وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م- 
إىل مواقعها الســابقة بكامل أفرادها وأسلحتها، 
وتحل محلها قوات األمن التابعة للسلطة املحلية 
يف كل محافظة خــالل 15 يوماً من تاريخ توقيع 

هذا االتفاق.

وكذا تجميع ونقل األسلحة املتوسطة والثقيلة 
بأنواعها املختلفة من جميع القوات العســكرية 
واألمنية يف عدن خالل خمســة عــرش يوماً من 

تاريخ توقيع هذا االتفاق إىل معسكرات داخل عدن 
تحددها وترشف عليها قيادة تحالف دعم الرشعية، 
وال يسمح بخروج هذه األسلحة إال بموجب خطط 
معتمدة وتحت إرشاف مبارش من قيادة تحالف 
دعم الرشعية يف اليمن، وتشمل هذه األسلحة عىل 
وجه الخصوص الدبابــات، املدرعات، املدفعية، 
كاتيوشا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، 

واألطقم املسلحة بعيارات ثقيلة واملتوسطة.

كما أكدت عىل نقل جميع القوات العســكرية 
التابعة للحكومة والتشــكيالت التابعة للمجلس 
االنتقايل يف محافظة عدن إىل معســكرات خارج 
محافظة عدن تحددها قيادة تحالف دعم الرشعية 
يف اليمن وذلك خالل 30 يوماً من تاريخ توقيع هذا 
االتفاق، وتوجيهها بموجب خطط معتمدة وتحت 

إرشاف مبارش من قيادة تحالف دعم الرشعية يف 
اليمن، ويستثنى من ذلك اللواء األول حماية رئاسية 
والذي يناط به مهمة حماية القصور الرئاســية 
ومحيطها وتأمني تحركات فخامة الرئيس، وتوفري 
الحماية األمنية لقيادات املجلس االنتقايل الجنوبي 
يف عدن تحت إرشاف قيادة تحالف دعم الرشعية 

يف اليمن.

كما نصت عىل توحيد القوات العسكرية الواردة 
يف الفقرة )3(، وترقيمهــا وضمها لوزارة الدفاع 
وإصدار القرارات الالزمة، وتوزيعها وفق الخطط 
املعتمدة تحت إرشاف مبارش من قيادة تحالف دعم 
الرشعية يف اليمن، خالل 60 يوماً من تاريخ توقيع 
هذا االتفاق، وإعادة تنظيم القوات العسكرية يف 
محافظات )أبني ولحج( تحت قيادة وزارة الدفاع 

بذات اإلجراءات التي طبقــت يف محافظة عدن، 
خالل 60 يوماً من تاريخ توقيع هذا االتفاق.

وإعادة تنظيــم القوات العســكرية يف بقية 
املحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع بذات 
اإلجراءات التي طبقت يف محافظة عدن، خالل 90 

يوماً من تاريخ توقيع هذا االتفاق.

يف حني أكد امللحــق الثالث لالتفاق: )الرتتيبات 
األمنية( عىل أن تتوىل قــوات الرشطة، والنجدة، 
يف محافظة عدن مســؤولية تأمني املحافظة مع 
العمل عىل إعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة 
والتشــكيالت التابعة للمجلــس االنتقايل وفق 
االحتياج وخطة التأمني، واختيار عنارصها حسب 
الكفاءة واملهنية والعمل عــىل تدريبها، وترتبط 
بمدير األمن يف املحافظــة، وترقم كقوات أمنية 
تابعة لوزارة الداخلية، خالل 30 يوماً من تاريخ 

توقيع هذا االتفاق.

وإعادة تنظيم )القــوات الخاصة ومكافحة 
اإلرهاب( يف محافظة عــدن، واختيار العنارص 
الجديدة فيها من قوات الرشعية والتشــكيالت 
التابعة للمجلس االنتقايل، والعمل عىل تدريبها، 
وتعيني قائد لها، وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة 
الداخلية مع مراعاة الرسية فيما يتعلق بعنارص 
مكافحة اإلرهاب، )عىل أن تتوىل عمليات مكافحة 
اإلرهاب واملشاركة يف تأمني عدن( خالل 30 يوماً 

من تاريخ توقيع هذا االتفاق.

والعمل عىل إعادة تنظيم القوات املسؤولة عن 
حماية املنشآت يف قوة موحدة باسم )قوة حماية 
املنشــآت( خالل 30 يوماً من تاريخ توقيع هذا 

االتفاق وفق اآلتي:

أن يتم اختيار عنارص القوة بناء عىل الكفاءة 
من العسكريني الحاليني يف قوات حماية املنشآت 
الحالية، أو من قوات الرشعية، أو التشــكيالت 

التابعة للمجلس االنتقايل.

ويسند لهذه القوة الحماية الكاملة للمنشآت 
املدنية، وحماية مقــر الحكومة والبنك املركزي 
وموانئ عدن ومطار عدن واملصفاة ومقرات فروع 

الوزارات ومؤسسات الدولة يف عدن.

وترتبط هذه القوة بــوزارة الداخلية، وترقم 
كقوات أمنية تابعة لها، وتتوىل قوة حماية املنشآت 
خالل 90 يوماً من االتفاق حماية باقي املنشآت 
املدنيــة والحيوية يف باقــي املحافظات املحررة 

وموانئ املكال والضبة واملخا ومنشأة بلحاف.

وتوحيد وإعادة توزيع القوات األمنية، وترقيمها 
وضمها لوزارة الداخلية وإصدار القرارات الالزمة، 
خــالل 60 يوماً من تاريخ توقيــع هذا االتفاق، 
وإعادة تنظيم القوات األمنية يف محافظات )أبني 
ولحج( تحت قيادة وزارة الداخلية بذات اإلجراءات 
التي طبقت يف محافظة عدن، خالل 60 يوماً من 

تاريخ توقيع هذا االتفاق.

وإعادة تنظيم القوات األمنية يف بقية املحافظات 
الجنوبية التي ليست ضمن قوائم وزارة الداخلية 
تحت قيادة وزارة الداخلية بذات اإلجراءات التي 
طبقت يف محافظة عدن، خالل 60 يوماً من تاريخ 

توقيع هذا االتفاق.

مراسم توقيع

اتـفـاقـــيـة الــــــريـــاض:

عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تنظيم القوات العسكرية واألمنية تحت قيادة وزارتي الـدفاع والـداخلية
االلتزام بحقوق المواطنة الكاملة لكافة أبناء اليمن ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي ونبذ الفرقة واالنقسام

تشكيل لجنة تحت إشراف قيادة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية تختص بمتابعة وتنفيذ وتحقيق أحكام االتفاق وملحقاته
يصدر فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي فور توقيع االتفاق توجيهاته لكافة أجهزة الدولة لتنفيذ االتفاق وأحكامه

 المحلق األول: )الترتيبات السياسية واالقتصادية(
• يعني الرئيس هادي حكومة كفاءات من 24 وزيراً بالتشاور 

مع رئيس الوزراء واملكونات السياسية.

• يؤدي أعضاء الحكومة القسم أمام رئيس الجمهورية يف اليوم 
التايل لتشكيلها مبارشة يف العاصمة املؤقتة عدن.

• يعني الرئيس محافظاً ومديراً ألمن محافظة عدن بناًء عىل 
معايري الكفاءة والنزاهة خالل 15يوماً من تاريخ التوقيع عىل 

االتفاق.

• يبارش رئيس الوزراء عمله من العاصمة املؤقتة عدن خالل 7 
أيام من تاريخ التوقيع لتفعيل كافة مؤسسات الدولة وتقديم 
الخدمات ورصف الرواتب لجميع موظفي الدولة يف املحافظات 

املحررة.

• إيداع جميع إيــرادات الدولة بما فيها اإليــرادات النفطية 
والرضيبية والجمركية يف البنك املركزي بعدن.

• إعادة تشكيل املجلس االقتصادي األعىل وتعزيزه بشخصيات 
من ذوي الكفاءة والخربة والنزاهة واالســتقاللية ويرتبط 
برئيس الوزراء لدعم السياســات املالية والنقدية ومكافحة 

الفساد.

الملحق الثاني: )الترتيبات العسكرية(
• عودة جميع القوات التي تحركــت باتجاه محافظات عدن 
وأبني وشبوة منذ بداية شهر أغسطس 2019م- إىل مواقعها 

السابقة.

• تجميع ونقل األسلحة املتوسطة والثقيلة بأنواعها املختلفة 
من جميع القوات العسكرية واألمنية يف عدن خالل 15 يوماً 

من تاريخ توقيع االتفاق إىل معسكرات داخل عدن.

• ال يسمح بخروج هذه األسلحة الدبابات، املدرعات، املدفعية، 
كاتيوشــا، الهاونات الثقيلة، الصواريخ الحرارية، واألطقم 
املسلحة بعيارات ثقيلة واملتوسطة إال بموجب خطط معتمدة 

وتحت إرشاف من قيادة التحالف.

• نقل جميع القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيالت 

التابعة للمجلس االنتقايل يف محافظة عدن إىل معسكرات خارج 
محافظة عدن تحددها قيادة التحالف خالل شهر باستثناء 

اللواء األول حماية رئاسية.

• توحيد القوات العسكرية التابعة للحكومة والتشكيالت التابعة 
لالنتقايل يف محافظة عــدن وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع 
وإصدار القرارات الالزمــة، وتوزيعها وفق الخطط املعتمدة 

خالل شهرين من تاريخ التوقيع.

• إعادة تنظيم القوات العسكرية يف محافظات )أبني ولحج( 
تحت قيــادة وزارة الدفاع بذات اإلجــراءات التي طبقت يف 

محافظة عدن، خالل شهرين من تاريخ التوقيع.

• إعادة تنظيم القوات العسكرية يف بقية املحافظات الجنوبية 
تحت قيــادة وزارة الدفاع بذات اإلجــراءات التي طبقت يف 

محافظة عدن، خالل ثالثة أشهر من تاريخ التوقيع.

 الملحق الثالث: )الترتيبات األمنية(
• تتوىل قوات الرشطة والنجدة يف محافظة عدن مسؤولية تأمني 
املحافظة وإعادة تنظيم القوات التابعة للحكومة وتشكيالت 

االنتقايل وفق االحتياج وخطة التأمني.

• إعادة تنظيم )القوات الخاصة ومكافحة اإلرهاب( يف محافظة 
عدن واختيــار العنارص الجديدة فيها مــن قوات الرشعية 
وتشــكيالت االنتقايل، والعمل عىل تدريبها، وتعيني قائد لها، 

وترقم كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

• إعادة تنظيم القوات املســؤولة عن حماية املنشآت يف قوة 
موحدة باســم )قوة حماية املنشآت( خالل شهر من تاريخ 
توقيع االتفاق وفق اآلتي: توحيد وإعادة توزيع القوات األمنية 
وترقيمها وضمها لوزارة الداخلية، وإصدار القرارات الالزمة، 

خالل 60 يوماً من تاريخ التوقيع.

• إعادة تنظيم القوات األمنية يف محافظات )أبني ولحج( تحت 
قيادة وزارة الداخلية بذات اإلجراءات التي طبقت يف محافظة 
عدن، خالل شهرين.. واتخاذ نفس االجراءات يف إعادة تنظيم 

القوات األمنية يف بقية املحافظات الجنوبية.
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رحب االتحــاد األوروبي، األربعــاء، بتوقيع وثيقة 
اتفاق الرياض بني الحكومة الرشعية اليمنية واملجلس 

االنتقايل.
وقال بيان للمتحدث باســم خدمة العمل الخارجي 
األوروبي يف بروكسل: »إن إبرام االتفاق بني الحكومة 
اليمنية واملجلس االنتقــايل الجنوبي الذي تّم التوصل 
إليه يف الرياض تحت رعاية اململكة 
العربية الســعودية بقيــادة خادم 
الحرمــني الرشيفني امللك ســلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود، وصاحب 
السمو امللكي األمري محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز ويل العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما 
اللــه- يعد خطوة مهمــة نحو وقف 

التصعيد والسالم لليمن وللمنطقة«.
وأضاف البيــان: »إن اليمن أصبح 
اليوم أقــرب إىل التوصل إىل تســوية 
سلمية تفاوضية وشاملة تضع حداً 

للنزاع املستمر«.

وشّدد البيان عىل أن االتحاد األوروبي يشجع األطراف 
املوقعة عىل اغتنام هذه الفرصة السانحة الستئناف العمل 
من أجل ســالم دائم متفاوض عليه تحت رعاية األمم 
املتحدة، بما يضمن مشــاركة جميع اليمنيني يف عملية 

التصعيد واملصالحة.
وأّكد االتحاد األوروبي من جديد التزامه بوحدة اليمن 
وسيادته واستقالله وسالمته اإلقليمية، ويدعو جميع 

األطراف إىل وضع حد ملعاناة الشعب اليمني.

العليمي: تـوقيع االتفـاق بـدايـة صـحيحة 
لـرص الصـفوف وتجـاوز الخـالفـات

قــال مدير مكتب رئيــس الجمهورية عبداللــه العليمي: »إن 
االتفاقيات تبقى مجرد حرب عىل ورق ما لم تتبعها عزيمة قوية، 

وإرادة شجاعة يف تنفيذها من أجل مصلحة الوطن«.
وشــدد العليمي- يف سلســلة تغريدات عرب تويرت- عىل أهمية 
العزيمة القوية واإلرادة والشجاعة لتنفيذ »اتفاق الرياض«، بني 

الحكومة واملجلس االنتقايل الجنوبي.
وأضاف العليمي: »ثقتنــا بعزم اململكــة وحرصها عىل ذلك، 
والحفاظ عىل الدولة، وتعزيز سلطاتها تفوق ثقتنا بأي نصوص«.

وأوضح أن »جميعها انحازت لصالــح اليمنيني يف إنجاز اتفاق 
الرياض، الذي يفتح الطريق لوحدة الصف واملوقف«.

وأشار العليمي إىل أن الشــعب اليمني عانى كثريا من الترشذم 
والتفكك، معتربا توقيع االتفاق بدايــة صحيحة لرص الصفوف 
وتجاوز الخالفات، واملساهمة يف بناء اليمن االتحادي الذي يشكل 

حلما وأمال وتطلعا لدى كل اليمنيني.
واعترب أن لدى الشــعب اليمني تجارب غــري ناجحة يف تنفيذ 
االتفاقات، يف إشــارة إىل تلك التي وقعتها الحكومة الرشعية مع 
الحوثيني، وأبرزها اتفاق السلم والرشاكة يف سبتمرب/ أيلول 2014م.

ردود وأصــداء توقـيع اتفاقـية الـريـاض

قال دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
معني عبدامللــك: إن اتفاق الرياض يأتي 
لُيعيد توحيد الجبهــة الداخلية، وترتيب 
أولوياتها بطريقة تحافظ عىل ســالمة 
البالد، وُتلبي املطالــب املرشوعة لكافة 
القوى الوطنية، وُتصوب مسارات املعركة 
ملواجهة مليشيا االنقالب الحوثي، وقطع 

الذراع اإليرانية يف اليمن.
وأضــاف رئيــس الــوزراء يف حديث 
لـ«شاشة الخارجية السعودية«: »تأتي 
أهمية اتفاق الريــاض من إعادة اإلطار 
العام للعمل الســيايس، وفقــاً للثوابت 
الوطنية واملرجعيات الثــالث الضامنة 

لسالمة اليمن أرضاً وإنساناً«.
وأردف الدكتور معني عبدامللك بالقول: 
»نحن يف الرشعية ومنذ اللحظة األوىل ُندرك 
أهمية استيعاب كافة القوى السياسية 
داخل ُبنية الدولة، وبطريقة تســتوعب 

كافة املصالــح املرشوعة، وُتحافظ عىل 
استقرار البالد، وُتهيء أسباب انتصارنا يف 
معركة استعادة الدولة، وهزيمة املرشوع 

اإليراني يف اليمن«.
وأوضح رئيس الــوزراء، أن األهمية 
الثانية التفاق الريــاض تأتي يف وضعه 
خارطة طريق إلجــراء إصالحات جدية 
وعميقة يف ُبنية ومهام ومؤسسات الدولة.

رحب أمني عام الجامعة العربية أحمد 
أبو الغيط، بتوقيع اتفاق الرياض بني 
الحكومة واملجلس االنتقايل، والذي يعد 
خطوة مهمة للحفاظ عىل تكامل الرتاب 
اليمني، وللحيلولة دون انزالق البلد نحو 

املزيد من االنقسام والتفكك.
وأشــار بيان صحفي صــادر عن 
الجامعة العربية إىل أن السعودية قامت 
بدوٍر مهم وُمقَدر يف رعاية االتفاق ودفع 

األطراف اليمنية إىل مائدة التفاوض.
ولفت إىل أن اتفــاق الرياض ُيعطي 
إشــارة عــىل إمكانيــة التوافق بني 
األطراف اليمنية من أجل تجنب الحرب 
واالنقســام، ُمضيفاً: أن الحفاظ عىل 
وحدة اليمن واستقالله وتكامل ترابه 

الوطني هي أهداٌف تحظى بتأييد ودعم 
كافة األطراف الحريصة عىل مستقبل 

اليمن وشعبه.
وأشــار البيان إىل القرار الصادر عن 
مجلس الجامعة العربية عىل املستوى 

الوزاري يف سبتمرب املايض، والذي أكد 
بصورة واضحة عىل هذه املبادئ.. معرباً 
عن أمله يف أن يكون االتفاق خطوة عىل 
طريق إنهاء الحرب يف اليمن، بصورة 

تحفظ له استقراره ولجريانه أمنهم.

رحبت جمهورية 
العربيــة  مــرص 
الرياض  باتفــاق 
الذي تــم التوقيع 
يف  اليــوم  عليــه 
العاصمة السعودية 
الحكومــة  بــني 
واملجلس االنتقايل، 
خــادم  برعايــة 
الحرمني الرشيفني 

امللك سلمان بن عبد العزيز.
الخارجية  وأشاد بيان لوزارة 
املرصيــة، باالتفاق الــذي ُيعد 
خطوة مهمة تعــزز من فرص 
التوصل لحل ســيايس شــامل 
لألزمة اليمنية، عرب اســتعادة 
الرتكيز عىل ُلب املشكلة اليمنية، 
مرجعيات  بكافــة  وااللتــزام 
التسوية السياسية السيما مبادرة 
مجلس التعاون الخليجي وآلياتها 

التنفيذيــة ومخرجــات الحوار 
الوطني الشــامل وقرار مجلس 

األمن رقم )2216(.
وثَمن البيان الجهود التي بذلتها 
كل من اململكة العربية السعودية 

يف سبيل التوصل لالتفاق.
وأكدت مرص دعمها لالتفاق بما 
يستهدف تحقيق السالم واألمن 
واالســتقرار يف اليمن، ويضمن 
وحدته وسالمة أراضيه، ويرفع 

املعاناة عن الشعب اليمني.

قال األمــني العــام ملجلس 
التعاون لــدول الخليج العربية 
عبد اللطيف الزياني: إن اتفاق 
اليمنية  الحكومة  الرياض بني 
واملجلــس االنتقــايل الجنوبي 
خطوة تاريخيــة للحفاظ عىل 

أمن اليمن واستقرار وحدته.
ووصــف بيان صــادر عن 
الزياني االتفــاق بأنه خطوة 
اليمنية  الجهود  لتوحيد  مهمة 
الحوثي،  ملواجهــة جماعــة 
واســتعادة الرشعية عىل كافة 
األرايض اليمنية، وخدمة املصالح 

العليا للشعب اليمني.
ودعا أمني عام مجلــس التعاون الخليجي 
كافة القوى اليمنية ومكونات املجتمع اليمني 
إىل االلتزام بهذا االتفاق التاريخي والتمسك به، 
ودعم جهود الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل 
الجنوبي للخروج باليمــن إىل مرحلة جديدة 

قوامها وحدة الصف اليمني، ومساندة السلطة 
الرشعية يف جهودها إلنهاء الرصاع والتوصل 
إىل حل سيايس ســلمي وفق املرجعيات املتفق 
عليها وهي املبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 
الوطني الشامل وقرار مجلس األمن الدويل رقم 

.2216

رئيس الوزراء: اتفـاق الــرياض جــاء لــتـوحيد الجبهة 
الداخلية وترتيب أولوياتها ووضــع خـارطــة طـريـق 

إلجـراء إصالحــات فــي مـؤسسات الدولــة

تـرمب: اتفاق الرياض بداية 
جيدة في طريق إحالل السالم

بومبيو: من الضروري توحيد الجهود 
لمواجهة سلوك النظام اإليراني 
المزعزع لالستقرار في المنطقة

الجـامعـة العـربية: الحفـاظ عـلى وحـدة اليـمن واستقـاللـه وتكامـل ترابـه 
الــوطني هـي أهــداف تحظى بتـأييد ودعـم كافــة األطـراف

اعترب الرئيس األمريكــي دونالد ترمب يف البرلمان العربي: نثمن تغليب اليمنيين المصلحة الوطنية لتخطي هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ اليمن
تغريدة له عىل تويرت اتفــاق الرياض بداية 

جيدة يف طريق إنهاء الحرب.
وقال ترمب يف تغريدتــه: »اتفاق الرياض 
بداية جيــدة، ويجب العمــل للحصول عىل 
صفقة نهائيــة تؤدي إىل إنهــاء الحرب يف 

اليمن«.

أعرب وزيــر الخارجيــة األمريكي، مايك 
بومبيو، عن شكره للمملكة العربية السعودية 
لدورهــا يف التوصــل التفــاق الرياض بني 

الحكومة اليمنية واملجلس االنتقايل.
وقال بومبيو بعد لقائه وزير الدولة للشؤون 
الخارجية السعودي، عادل الجبري: إن اتفاق 
الرياض خطوة مهمة للتوصل لحل سيايس 

شامل يف اليمن.
كما شــدد بومبيو والجبــري عىل رضورة 
مواجهة ســلوك النظام اإليرانــي املزعزع 

لالستقرار يف املنطقة.
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو 
مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبري، التقى 
يف العاصمة األمريكية واشنطن، الثالثاء، وزير 
خارجيــة الواليات املتحــدة األمريكية مايك 

بومبيو.

لمي أن أكد رئيس الربملان العربي  الدكتور مشعل السُّ
الجهود الحثيثة التي بذلتها 
اململكــة للتوصــل التفاق 
الرياض تعرب عن حرصها، 
لدعم أمن واستقرار ووحدة 
اليمــن وســالمة أراضيه، 
وتأكيداً عمليــاً عىل الدور 
البناء الذي تلعبه السعودية 
حفظاً للدماء وتوحيداً للصف 
وجمعاً للكلمة لقطع الطريق 

أمام أعداء الشعب اليمني.
لمي عالياً نجاح  وثمن السُّ
جهود السعودية يف التوصل 
إىل اتفــاق بــني الحكومة 

واملجلس االنتقايل.
وجــدد موقــف الربملان 
العربــي الثابــت والداعم 
للســلطة الرشعية يف اليمن 
ملواجهــة انقالب مليشــيا 
الحوثي ضــد الدولة، ودعم 

أمـن واســـتقرار ووحـدة 
اليمن وســـالمة وسـيادة 
باستجابة  ُمشيداً  أراضيه، 
اليمنية  الرشعية  الحكومة 
واملجلس االنتقايل الجنوبي 
لدعوة اململكــة للمصالحة 
وإنهاء االنقســام، وتغليب 
املصلحــة الوطنية لتخطي 
هذه املرحلــة الدقيقة من 

تاريخ اليمن.

قالت الكويت، الثالثاء: إن »اتفاق 
الرياض« الــذي وقعته الحكومة 
اليمنية واملجلس االنتقايل الجنوبي، 
وضع أسســاً راســخة لتشكيل 
حكومة صلبة، قــادرة عىل إدارة 

املتعلقة  املســتقبلية  املشاورات 
بالسالم هناك.

ويف ترصيح صحفي عىل هامش 
حضوره حفل الســفارة األملانية 
بمناســبة عيد بالدهــا الوطني، 

وصف نائــب وزيــر الخارجية 
الكويتي خالــد الجارالله، االتفاق 
بأنه »يعد مدخال ملفاوضات السالم 
بني الحكومــة الرشعية والجانب 

الحوثي«.

الكـويـت: االتـفـاق وضـع أســسـًا راسخـة لتشكـيـل حكـومـة صـلـبة

رحب املبعــوث األممي إىل اليمــن مارتن غريفيث 
بالتوقيع عىل اتفاق الرياض بــني الحكومة اليمنية 
واملجلس االنتقايل، والذي جــرى الثالثاء يف العاصمة 
السعودية الرياض بحضور الرئيس هادي وويل العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
وقال غريفيث يف بيان نرشه مكتب املبعوث الخاص 
إىل اليمن: »إنَّ توقيع هذه االتفاقية ُيمثِّل خطوة مهمة 
يف جهودنا الجماعية الرامية إىل التوّصل إىل تســوية 
ســلمية للنزاع يف اليمن، كما أن اإلصغاء إىل أصحاب 
العالقة الجنوبيني املعنيني غايــة يف األهمية للجهود 

السياسية املبذولة إلحراز السالم يف البالد«.
َ عن امتناني للمملكة  مضيفاً: »ال يفوتنــي أن أَُعربِّ
العربية السعودية لتوسطها الناجح من أجل إبرام هذه 
االتفاقية، ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها 

دون كلل أو ملل«.
وعرب املبعوث األممي إىل اليمن عن أمله يف أن تعزز 
هذه االتفاقية االستقرار يف عدن وتوطده يف املحافظات 
املحيطــة بها، وتنعكس تحســيناً يف حياة املواطنني 

اليمنيني.

غريفيث: اتفـاق الرياض خطـوة مهمة 
عـلـى طـريـق تحقيق السـالم فـي اليـمن

مـصـر: االتفاق خطــوة مهمة تعـزز مـن فــرص 
التوصل لحــل سياسي شامــل لألزمـة اليمنية

آل جـابـر: اتفاق الـرياض رسالة للعالـم بأن الحل السياسي ممكن
قال السفري الســعودي لدى اليمن 
محمد آل جابر: إن اتفاق الرياض بني 
الحكومة اليمنيــة واملجلس االنتقايل 
الجنوبي، رســالة للعالم بــأن الحل 

السيايس ممكن بني األطراف اليمنية.
وأشــار آل جابــر يف ترصيحــات 
تلفزيونية عقب توقيع اتفاق الرياض 
بني الحكومــة واملجلس االنتقايل إىل أن 
فجرا جديدا سيرشق يف اليمن، الفتا إىل 
أن »اململكة ستبقى مع هذا البلد العزيز 
كما كانت دوماً«، مؤكداً أن الســفارة 
السعودية ستعود إىل العاصمة املؤقتة 
عدن، دون أن يشــري إىل تأريخ محدد 

بعينه.
وأضــاف آل جابــر: »اململكــة من 

موقعها اإلقليمي والدويل تصنع سالماً 
واســتقراراً يف اليمن من أجل مستقبل 

أفضل ألبنائه«.

اإلريـانـي: اتفاق الرياض يؤسس لمرحلة من الوئام 
السياسي واالجتماعي بين مختلف المكونات الوطنية

أكد وزير اإلعالم معمر االرياني 
أن اتفاق الرياض يؤسس ملرحلة 
من الوئام السيايس واالجتماعي 

بني مختلف املكونات الوطنية.
وأضاف اإلرياني يف تغريدة عىل 
تويرت: »االتفــاق توحيد للجهود 

واإلمكانات يف مواجهة املليشــيا 
الحوثيــة املدعومة مــن إيران 
ونبذ التمييــز املناطقي واملذهبي 
والفرقة واالنقســام، وااللتزام 
بحقوق املواطنة الكاملة لجميع 

املواطنني«.

قال وزير الخارجية األسبق عبدامللك 
املخاليف: »إنه بتوقيع اتفاق الرياض 
تبدأ مرحلة جديدة من تعزيز الرشاكة 
السياسية والوحدة الوطنية وإعادة 
البناء«. وأضــاف املخاليف يف تغريدته 
عىل تويــرت: »بتوقيــع االتفاق تبدأ 

مرحلة إجراء إصالحات قوية وتوحيد 
الجيش واألمن وإلغاء أي تشــكيالت 
خــارج الدولــة ووزارتــي الدفاع 
والداخلية وقيام حكومة جديدة فاعلة 
بتمثيل سيايس واسع تنفذ اإلصالحات 

وتوفر الخدمات وتواجه الحوثي«.

قال نائــب وزير الداخليــة اللواء 
عيل نارص لخشــع: »إن توقيع اتفاق 
الرياض ما هو إال نجاح جديد لفخامة 
رئيس الجمهوريــة عبدربه منصور 

هادي«.
كما قال اللــواء لخشــع: »تثبت 
األحداث وبشــكل مستمر أن الرئيس 
هادي هو األكثر قدرة عىل تفادي أي 
مخاطر محتملة عــىل األمن القومي 
العربي، ومواجهة التهديدات الخارجية 

للوطن واالقليم والعالم«..
مضيفاً: »يدرك صاحب الفخامة ماذا 
يجب أن يحدث يف املسار األكثر عمليا يف 

ظل كافة املتغريات«.
وأكد لخشع: »وما اتفاقية الرياض 
إال واحدة من النجاحــات التي تأتي 
بشكل مواٍز ملواجهة هذه التهديدات من 
أجل الوصول إىل األهداف االسرتاتيجية 
لعاصفة الحزم بعيداً عن املؤثرات التي 

تعيق ما يصبو إليه«.

المخالفـي: تبدأ مرحلــة جديــدة مــن تعزيــز 
الشراكــة السياسية والوحدة الوطنية

لخشع: الرئيس هادي صمـام أمان لألمن القومي العربي

االتحاد األوروبي: اتفاق الرياض خطوة مهمة نحو وقف التصعيد والسالم لليمن وللمنطقة

الـزيـانـي: خطوة تاريخية للحفاظ على أمـن اليمن واستقرار وحدتـه
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رئيس الوزراء: اتفاق الرياض سيؤسس لمرحلة جديدة من حضور الدولة وواحدية القرار العسكري واألمني تحت سلطة الحكومة
اطلع دولة رئيس مجلس الــوزراء، أعضاء املجلس، 
عىل مضامــني اتفاق الرياض واملشــاورات التي قادت 
إليه، والتعاطي اإليجابي واملســؤول والحريص للقيادة 
السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية مع الجهود السعودية الحتواء ما جرى 

يف عدن.
مؤكداً، أن االتفاق سيؤسس ملرحلة جديدة من حضور 
الدولة ومؤسساتها وواحدية القرار العسكري واألمني 
تحت سلطة الحكومة، ما سينعكس إيجاباً عىل تطبيع 
األوضاع يف املناطق املحررة، والترسيع باستكمال تحرير 
بقية املناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي املدعومة 

إيرانياً.
وحث الدكتور معني عبدامللك، جميع الوزارات والجهات 
الحكومية عىل استمرار القيام بدورها يف خدمة املواطنني، 
ومضاعفة الجهود بشكل استثنائي بما يتوازى مع طبيعة 

وحجم التحديات الراهنة.
جاء ذلك خالل تــرأس دولة رئيــس مجلس الوزراء 
الدكتور معني عبدامللك، لالجتماع االستثنائي للمجلس، 
االثنني، والذي اســتعرض فيه تطورات األوضاع الراهنة 
عىل ضوء املســتجدات األخرية، خاصة ما يتعلق باتفاق 
الرياض، والتطلعات املعقودة عليه يف بدء صفحة جديدة 

نحو استكمال استعادة الدولة، وإنهاء االنقالب الحوثي، 
وإجهاض املرشوع اإليراني يف اليمن.

وعرب املجلس عن مباركتــه التفاق الرياض وما بذله 
األشقاء يف اململكة العربية السعودية من جهود استثنائية 
الحتواء األحداث األخرية يف عدن، وتم عىل ضوئها التوصل 
لهذا االتفاق؛ لتعزيز وحدة الصــف الوطني يف مواجهة 
املرشوع اإليراني واســتكمال اســتعادة الدولة، وإنهاء 
االنقالب الحوثي عىل ضوء املرجعيــات الثالث املتوافق 
عليها محلياً واملؤيدة دولياً، والتي وضعت جميعها حلول 
جوهرية للقضية الجنوبية العادلة عرب الرشاكة الحقيقية 

بعيداً عن منطق االستئثار والوصاية.
مؤكداً، دعمه ووقوفه إىل جانب القيادة السياســية 
ممثلة بفخامة الرئيس عبدربــه منصور هادي رئيس 
الجمهورية وصوالً إىل تحقيق السالم واالستقرار يف اليمن 
املبني عىل املرجعيات الثالث، واستكمال إنهاء االنقالب، 
واستعادة مؤسســات الدولة، وتفعيل نشاطها لخدمة 

املواطنني عىل امتداد الوطن.
وشــدد مجلس الوزراء، عىل أن مواجهــة التحديات 
القديمة والجديدة تمثل ثمناً مناسباً لإلنجاز الذي نتطلع 
إليه جميعاً يف االنتقــال إىل بر األمان بالرشاكة والتعاون 
الكامل مع تحالف دعم الرشعية بقيادة اململكة العربية 

السعودية الشــقيقة للحفاظ عىل عروبة وهوية اليمن 
وإجهاض املشاريع الدخيلة، بما يحافظ عىل استمرار دور 

اليمن كصمام أمان للجوار الخليجي واملنطقة العربية.
كما وقدم املجلس، الشــكر باسم الحكومة والشعب 
اليمني للمملكة العربية الســعودية بقيادة ملك الحزم 
والعزم خــادم الحرمــني الرشيفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيز وويل عهده األمني األمري محمد بن سلمان ونائب 
وزير الدفاع األمري خالد بن سلمان، وللحكومة والشعب 
السعودي الشقيق عىل وقفتهم األخوية الصادقة إىل جانب 

اليمن يف مختلف الظروف واألحوال.
وأكد املجلس أن الوطن ضاق ذرعاً بالرصاعات الجانبية، 
وأنه أحوج ما يكون اليوم إىل األمل الذي يشــعره بقرب 
انتهاء كابوس االنقالب الحوثي الجاثم عىل صدره، األمر 
الذي يستدعي من جميع األطراف واملكونات السياسية 
واالجتماعية إىل تغيري ســلوكها ومنهجها بما يتفق مع 
األولويات امللحة للوطن والشعب اليمني يف هذه املرحلة 

الدقيقة والحساسة من تاريخهما.
داعياً، للكف عن التمحور حول املصالح الذاتية للمكون، 
والعمل عىل تصحيح التصورات الخاطئة بشأن الغايات 
السامية يف استكمال استعادة الدولة، والتوجه نحو بناء 

اليمن االتحادي الجديد الذي يتسع لكل أبنائه.

  26 سبتمبر/ خاص:

ناقــش عدد مــن القيادات السياســية 
واملرجعيات االجتماعيــة واملدنية من إقليم 
حرضموت املستجدات عىل الساحة الوطنية، 
مثمنني جهود فخامة األخ الرئيس عبدربه 
منصور هــادي رئيــس الجمهورية، وكذا 
األشــقاء يف اململكة العربية السعودية عىل 
جهودهما املشــرتكة ملعالجة األحداث التي 
عكرت صفو العالقات األخوية، والتي سوف 
تتوج بالتوقيع عــىل اتفاق الرياض إلحالل 
السالم واالستقرار يف مدينة عدن العاصمة 

املؤقتة واملحافظات املجاورة.
وأشاد املجتمعون بجهود استعادة الدولة 
التي يقودها التحالف العربي بقيادة اململكة، 
مثمنني ما وصلت إليه القيادة الرشعية مع 
املجلس االنتقايل لوقف نزيف الدم، باللجوء 
للحوار أساســاً لحل قضايا الخالف، وحقن 
دماء األخوة. ودعا الحارضون كافة القوى 
الوطنية إىل دعم هذه الجهود تحقيقاً إلرادة 

أبناء اليمن.
وأعاد املجتمعون التأكيد عىل دعم جهود 
السالم استناداً للمرجعيات الثالث، منوهني 
بأهمية االلتزام بحــل الدولة االتحادية من 
ســتة أقاليم ومنها إقليم حرضموت. الذي 
يمثل يف نظر الحارضيــن ركيزة من ركائز 
الدولة االتحادية القادمة. مشــريين إىل أن 
توزيعاً عادالً للســلطة والثروة بني أقاليم 
اليمن ال يتحقق اال بنظام اتحادي عادل، وهذا 

ما توصل إليه مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
وطالب املجتمعون الرئيس عبدربه منصور 
هادي بالتقدم خطوات بهذا االتجاه، نحو بناء 

الدولة االتحادية الحديثة.
حــرض اللقاء كل من مستشــاري رئيس 
الجمهورية دولة الرئيسني املهندس حيدر أبو 
بكر العطاس والدكتــور أحمد عبيد بن دغر، 

ونائب رئيس مجلس النواب املهندس محسن 
عيل بارصة، ومعايل الوزراء األســتاذ الدكتور 
حسن باســالمة، واملهندس لطفي بارشيف 
ومستشار رئيس الوزراء  الدكتور متعب مبارك  
بازياد، ومن السلطة املحلية اللواء  فرج ساملني 
البحســني محافظ حرضموت قائد املنطقة 
العســكرية الثانية، ومحمد صالح بن عديو 

محافظ محافظة شبوة، ووكيل أول محافظة 
حرضموت الشيخ عمرو بن حربيش العليي 
رئيس مؤتمر حرضموت الجامع ووكيل الوادي 
والصحراء األستاذ عصام بن حربيش الكثريي، 
والوكيل املساعد الشــيخ محمد بن جربوع 
الصيعري، ورئيس مرجعية حلف حرضموت 
الشيخ عبدالله صالح الكثريي عضو مجلس 

الشورى، وأعضاء رئاســة املرجعية الحكم 
بن نهيد والشــيخ عوض بن منيف الجابري، 
والشيخ عبدالله سالم بن عيل جابر، والشيخ 
أنور التميمي وأمــني عام مؤتمر حرضموت 
الجامع األستاذ طارق العكربي، وعضو املجلس 
املحيل باملحافظة األســتاذ عبدالله باوزير، 
والشيخ مطلق بن ملهي الصيعري مدير منفذ 

الوديعــة الربي واملنصب ســعيد بن عبدالله 
باوزير، والشيخ ســالم بن شحبل، والشيخ 
ســالم بن عامر النهدي، والشــيخ عبدالله 
محمد بفلح، واملقدم عبدالله سليمان محمد 
قرزيز الحلكي، واملقدم سالم بن عمر باقديم، 
والشيخ ناجي بن نارص النهدي، وعدد آخر من 

الشخصيات الحرضمية.

شــهدت مديرية خب والشغف يف محافظة الجوف 
حشــدا قبليا كبريا دعت إليه قبيلة دهم إحدى أكرب 
القبائل اليمنيــة، وذلك ملســاندة الجيش الوطني يف 
معركته ضد مليشــيا الحوثي ومرشوعها الســاليل 
الطائفي واالصطفاف اىل جانب القيادة السياســية 
ممثلة بالرئيس عبدربه منصور يف معركته لالنتصار 

للوطن وثوابته الوطنية.
جاء ذلك يف الكلمة التي ألقاها الشيخ هادي حمد بن 
غالية باسم قبائل دهم بمناسبة إعادة تموضع لواء 
العز يف محور الجوف الذي أقيم اليوم يف مدينة اليتمة 
محافظة الجوف حيث قال: »نؤكد للقيادة السياسية 
والعســكرية وقيادة لواء العز ممثلــة بالعميد حمد 
الحزمي أننا سوف نقف إىل جانب الجيش الوطني بكل 
ما أوتينا من إمكانيات مادية ومعنوية، وسوف نتصدى 

للمليشيا االنقالبية ولن نقبل بإجرامهم وهمجيتهم 
التي يمارسونها ضد أبناء الشعب اليمني».

وأضــاف بــن غالية: »نعــد قيادتنا السياســية 
والعسكرية اننا لن نخذل تضحيات الشهداء والجرحى 
ونحن قبائل ومشايخ دهم نجدد وقوفنا بجانب الجيش 
الوطني ملواجهة املليشيا يف مختلف جبهات القتال وهم 
يســطرون أروع املالحم البطولية يف ميادين الرشف 
والبطولة يف تحرير ما تبقي من تراب هذا الوطن الغايل 
والتي ال تزال ترزح تحت وطاءة االنقالب الكهنوتي«..

وأكد الشــيخ بن غالية ان شباب دهم رهن اشارة 
الجيش الوطني، مضيفاً: »وأبناؤنا سيشاركون هذا 
اللواء يف معركته القادمة كما نشكر التحالف العربي 
بقيادة اململكة الســعودية، الرحمة للشهداء األبرار 

الشــفاء العاجل للجرحى الخزي والعار للمليشــيا 
االنقالبية وكل من تامر يف تدمــري الوطن كما ندعو 
قبائل اليمن اىل االصطفاف والتوحد من اجل القضاء 

عىل املرشوع الساليل اإليراني«.
من جهته رحب قائد لواء العز حمد الحزمي بالحضور 
من قبيلة دهم التي حرصت عىل الحضور للتعبري عن 
وقوفهم اىل جانب الجيش الوطني يف محافظة الجوف 
الذي يخوض معارك رشسة مع املليشيا الحوثية لتحرير 
ما تبقي من محافظة الجوف وافشــال مخططهم يف 

العبث بأمن واستقرار دول الجوار.
وأضاف الحزمي: »نشــكر قيادة الرشعية ممثلة 
برئيس الجمهوريــة ونائبه وكل قيــادة محافظة 
الجوف ممثلة بمحافظ املحافظة وقائد محورها امني 

العكيمي، كما اشــكر قيادة التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية السعودية التي وقفت إىل جانب الرشعية 
اليمنية للمنارصة املظلوم من أبناء الشعب اليمني الذي 
حال دون تقسيمه ورضب هويته العربية والوطنية من 

خالل أذرع إيران يف اليمن«.
وواصل الحزمي حديثه مخاطباً قبائل دهم بالقول: 
»تواجدكم فيه رفع للمعنويات ونحن نحشد اليوم يف 
هذا املكان لخوض معركة تحرير ما تبقي من مديرية 
خب اىل جانب اخواننا من األلوية العســكرية.. وهذا 
املهرجان النموذجي الذي يدل عــيل املحبة والتعاون 
واالصطفــاف ضد املليشــيا االنقالبيــة التي ارادت 
السيطرة عيل بلدنا ويسعدنا تواجدنا بني هدا الحشد 

الكبري مشايخ ووجهاء ومثقفني وعلماء«.
مضيفاً: »وأنتم هنا للمشاركة يف إعادة تموضع لواء 
العز يف منطقة اليتمة والذي بدأ يف 2017م كان ضمن 
االلوية األوىل يف مواجهه املليشــيا وحقق انتصارات 
عسكريه وكان يرضب بهم املثل يف التنظيم والهيكلة 
وانطلق اللواء من جنوب محافظة الجوف حتى حدود 
اململكة شماال ويف البقع بمحافظة صعدة قدم اللواء 
اكثر من 80شهيدا و200جريح وغنمنا من العدو العديد 

من العتاد العسكري ومعنويات املقاتلني عالية«.

ركن عمليات اللواء السابع حرس حدود العقيد أمني 
خرصان أكد من جانبه أن إعــادة تموضع لواء العز 
بقيادة الحزمي سيشكل إضافة تعزز من قدرات املحور 

يف مواجهه املليشيا.
وأضاف خرصان: »هذا اللــواء ناضل نضاال كبريا 
وتشــهد له كل جبهات القتال وإعــادة ترتيب اللواء 
يف هذه املنطقة املهمة يعزز من املكاســب العسكرية 
للرشعية  والتحالف العربي بقيــادة اململكة العربية 
السعودية الذين يسعون الســتعادة الدولة من أيدي 
الحوثيني، فقضيتنا والهدف واحــد إعادة الحكومة 
اليمنية بقيادة املشري الركن عبدربه منصور هادي إىل 
العاصمة صنعاء ومقارعة مليشيا االنقالب الذين طغوا 
عىل الدولة واليمن األرض واإلنسان، وانحرفوا عن الدين 
والعروبة والرشف والقبيلة كل يشء أرادوا القضاء عليه 
من الوجود نحن أمة عربية، ولن نقبل أياً كان يف هذا 
البلد العربي كما نرحب بكل من أراد أن يشاركنا امليدان 

يف مقارعة االنقالب ونحن سنكون لهم سداً منيعاً».
ورحب قائد املعســكر عيل بن بدره بكل الراغبني 
بااللتحاق يف اللواء من كافــة أبناء اليمن.. مؤكداً أنه 
سيتم تدريبهم وتأهيلهم عسكريا ليكونوا بكفاءة يف 

امليدان.

بحضور دولة الرئيسين العطاس وبن دغر ونائبي رئيس البرلمان والوزراء باصرة والخنبشي ومحافظي حضرموت وشبوة وعدد من 
الوزراء والقيادات المحلية والمرجعيات االجتماعية

تـأكـيد التمسـك بـإقليم حـضـرمــوت االتحــادي

فــــــي حشد قـــبـلي كبــير أقـــيـم فـــي مــديــريــة خــب والشــعـف

قبيلة دهم تدعـو الجميع لالصطفاف مع قيادة الشرعية إلفشال مخطط تمزيـق الوطن والنيل من هويته
 دائمًا القبيلة اليمنية تقف إلى جانب الوطن وتعايش همومه وتطلعاته.. 
ودور القبيلة في مواجهه المليشيا دور مشرف، وسجل أبناؤهم حضورًا 
في جبهات القتال وقدمــوا التضحيات من خيرة أبنائهم واندفاع القبيلة 
في مساندة الجيش الوطني تتجلى منذ الوهلة األولى وتكوين الجيش في 
معركة الستعادة الدولة.. قبيلة دهم أحد القبائل الكبيرة اليمنية والذي 
ألبنائها صوالت وجوالت مع المليشــيا شمالي محافظة الجوف والقبيلة 
هي الرهان إلفشال مخططات إيران في العبور بمشروعهم في السيطرة 
علــى الجزيــرة عبر الحدود اليمنيــة قبيلة دهم تجدد العهــد الوقف إلى 

جانب الوطن ومؤازرة الجيش في مواجهه المليشيا.
 نقف إلى جانب الجيش الوطني في مواجهة المليشيا واستكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف26 سبتمبر ترصد الحشد القبلي..

 قائد لواء العز: تواجدكم بيننا يرفع من معنوياتنا ومواقف دهم دائمًا مع الوطن
 نشكر التحالف العربي بقيادة المملكة.. ونحن مع القيادة الشرعية الستئصال االنقالب

  كتب/ معاذ اليوسفي



الخميس الــعـدد »1901« 10 ربيع أول 1٤٤1هـ 
المـــوافــق 7 نوفمبر 2019م مقاالت 6

باألمس األحــد 3 نوفمرب 2019م، أقام األخ د. ســالم 
أحمد الخنبي نائب رئيس الوزراء، حفل غداء للقيادات 
االجتماعية والسياسية الحرضمية، القادمة إىل العاصمة 
السعودية وحارضة الجزيرة العربية- الرياض، لحضور 
توقيــع اتفاق الرياض، بني الرشعيــة اليمنية واالنتقايل 
الجنوبي.. بدعــوة كريمة من حكومة خــادم الحرمني 

الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
بطبيعة مثل هذه املناسبات، شــملت الدعوة عدداً من 
الشخصيات السياســية واالجتماعية، وحتى ال يثري األخ 
الخنبي أي حساسيات داخل األوساط الحرضمية، وبحكم 
إقامتــه يف فندق، فقد أقامها يف أحد فروع الرومنســية، 
املخصصة ملثل هذه االحتفالية- العزومة، التي تحولت إىل 
لقاء حرضمي، تجاوز املدعوون إىل مشاركة املهتمني من 
مختلف الرشائح املجتمعية واألطياف السياسية، باإلضافة 
إىل الرسميني يف الحكومة والسلطة املحلية ممثلة يف اللواء 
فرج ساملني البحسني، محافظ حرضموت، قائد املنطقة 
الثانية العســكرية.. نعم هي مناسبة اجتماعية لكنها يف 

عشية االستعداد ملباركة اتفاق الرياض، بني طريف الرشعية 
واالنتقايل الجنوبي، الذي تمخــض عن محادثات أدارتها 
اململكة العربية السعودية، عىل مدى شهرين تقريباً بصرٍب 
وبصرية، لكي تشكل أرضية صالحة ألي خالفات قادمة، 

بني رشكاء الخندق الواحد.
تحول اللقاء إىل لقاء تشاوري حرضمي بامتياز، حيث 
بدد الشيخ عبدالله بن صالح الكثريي رئيس مرجعية الوادي 
و الصحراء، والشــيخ عمرو بن عيل بن حربيش العليي 
رئيس املؤتمر الجامــع، أي تكهنات حيال موقفيهما من 
مستقبل "حرضموت" يف أي تســوية، كإقليم غري قابل 
للقفز أو االلتفاف عليه، وعــىل هذا املوقف اتفق الجميع 
متجاوزين االنتماءات السياسية والوظائف الرسمية.. حيث 
جاءت املداخالت لدولتي م. حيدر العطاس، ود. أحمد بن 
دغر غري متناقضة مع مداخلة م. محســن بارصة نائب 
رئيس مجلس النواب، الذي شــدد عىل حقوق حرضموت 
بوضوح كرشيكة محورية، يف القرار السيايس واالقتصادي 
يف الدولة االتحادية القادمة، لريحب كل من الوكيل عصام 

حربيش الكثريي وعبدالله عمر باوزير، وفؤاد راشد رئيس 
الحراك الثوري بذلك مع بعــض اإلضافات لتأكيد وحدة 
حرضموت املجتمعيــة والجغرافية، ومحوريتها كرشيك 
يف دولة اتحادية، بعيــداً عن أي اندفاعــات مع ظواهر 
الطفولة السياسية والعواطف الجهوية، أو التجاوب معها، 
فحرضموت لها دور كبري فضالً عن كونها جغرافيا وتاريخ 

وثقافة.
ذلك ما انتهى إليه اللقاء- العزومة.. إال أنه ومع األسف 
اندفع بعض محرتيف أعالم الفيس بوك والتويرت إىل ممارسة 
هواياتهم، يف التجريح وكيــل تهم التبعية لهذا الطرف أو 
ذاك، رغم وضوح ما تمخــض عنه اللقاء، هذا التطفل أو 
الطفولة السياسية التي لم تستوعب معاناة حرضموت 
منذ 1967م وحتى اليوم، ال ننفي عنهم حرضميتهم، إىل 
أي مكون سيايس أو جهوي جاءت انتماءاتهم أو والءاتهم.. 

ولكن.
ولكن كيف لنا أن نبني وطنا اتحاديا يمانيا، أو نستعيد 
وحدة يف الواقع لم تعد قائمــة؟! إال يف وبرشعية حكومة 

الرئيس عبدربه منصور هادي، ثم كيف يطالب اإلخوة يف 
االنتقايل بضم حرضموت لرشاكتهــا ودورها؟! كيف لنا 
أن نغادر بؤر األزمات إذا ما اســتمرينا عىل ما نحن عليه 
من عجز وانعدام قدرة عن البحث عن وســائل مختلفة، 
لتجاوز هــذه األزمات املركبــة ودون حرضموت؟! ملاذا 
ال نتصارح بوضوح ونقول: إن االنتكاســات التي حلت 
بحرضموت، لم تأت من فراغ، وأن تراجعها وتخلفها عىل 
مختلف الصعد التنموية ما كان ليحدث لو أن حرضموت، 
اضطلعت بدورها؟! ثم ملاذا هــذا اإلرصار عىل أن تكون 
مقطورة التموين يف القطار اليمني- جنوبه أو شماله؟! 
ثم متى يعرتف الرشكاء يف اإلخفاقات، أن أســباب أزمات 
الكل تتلخص يف املناطقية والجهوية- الطاغية، حتى ندخل 
يف حوارات جادة بدالً عن هذه الحملة املسعورة عىل مناسبة 
لقاء عزومة- تميزت بخروج الحضارم منها موحدي الرأي 
والرؤية؟! رأي اخترص الكثــري، وهو أن حرضموت غري 
قابلة بالتبعية، ورؤية واضحة- حرضموت محورية يف أي 

تسوية، قائدة ال تابعة. 

كتب عبده عبداهلل

يف إحدى املدارس األوروبية كتبت املعلمة 
املتأثرة بدعاية الكراهية املوجهة لشخص 
الرسول صىل الله عليه وسلم سؤاال لطالبها: 

اكتب صورة الرسول محمد.
الصورة عند الطلبة غري املسلمني هي كما 
يقدمها اإلعالم الغربي، كاريكاتريات مقززة  

والدفع نحو صدام الحضارات.
أما الطالب املسلم فكتب مخاطبا رسول 
الله صىل الله عليه وسلم: لقد رأيت صورتك 
يف خطوات أبي املتكررة للمسجد وحرصه أن 

أكون معه.
لقد رأيت صورتك يف مناجاة أمي ربها يف 

الثلث األخري من الليل دونما ترجمان.
لقد رأيت صورتك يف اعتزاز أختي بحجابها، 

رغم ما تالقيه من إيذاء.
معلمتي معذورة كونها لم تعرفك، ولو قدر 

لها ذلك ملا احتاجت للسؤال.
إن معرفتها بك يا رســول الله ســتغري 

حياتها باعتمادها مصادر موثوقة.
هذا هو االحتفاء برسول الله، الذي سلكه 
أولو األلباب قديمــا وحديثا الذين يرونه يف 
كل نسق من تفاصيل حياتهم القائمة وفقا 

لتعاليمه وهديه صىل الله عليه وسلم.
هذا الفهم املســتنري، والوعي بالرسالة 
الخاتمة، يناهض الخرافات املدجنة بالدجل، 
املغلفة بأكذوبة الحق اإللهي الذي يزعمه 
السالليون الحوثة، ويروجون له بمختلف 
األساليب، مستهدفني البسطاء من الناس 
يف نــرش ترهاتهم، وأفكارهــم الطائفية 

املتطرفة. 
وقد غــريوا مســار املناســبة الدينية، 
وجريوها لغايات ساللية بحتة، إذ يعملون 
عىل بث خطاب الكراهية، وإشعال الفتن، 
والتربيــر لعدوانها عرب مختلــف منابرها 

اإلعالمية.  
يظهر ذلك مــن طريقة االحتفال املدجج 
بالسالح، والتمايز بني املحتفني، فالقناديل 
يرون غريهم من أبراج عالية، وآخرون يجوز 

يف حقهم كل االبتذال حتى طالئهم بالطالء 
عىل خطى القطرنة املشهورة ألجدادهم.

شعور الحوثي بانحسار شعبيته، وشحة 
موارده، وانهيار جبهاته، جعله أكثر حرصا 
عىل تفعيل املناسبة واســتثمارها يف رفد 
الجبهات والتغرير بالكثري لحضورها ثم ال 

يجدون إال ظهور األطقم.
كما يستغل الحوثي املناســبة لالبتزاز 
والنهب؛ حيــث فرض الحوثــي عىل كل 
مديرية تحت ســيطرته 300 مليون ريال، 
وقد تجاوزت نفقات الدعاية للمناسبة 20 

مليار ريال.
هــذه املمارســات تالقــي انتقادات 
وتحركات حتى من داخل الحركة الحوثية، 
وتوجه لهــا اتهامات بالخــروج باملولد 
النبوي عن مظاهر االحتفاء التي اعتادت 
الشــعوب عىل إحيائها، غري أن التجربة 
الحوثية أفرطــت يف تحويلها  إىل ظاهرة 
سياسية وعسكرية واقتصادية تعزز من 
التمكني للقناديل، فضال عما يشوبها من 

انتكاسة يف القيم واألخالق.
هذه للمناسبة ألجنداتها الخاصة، تهدف 

أيضا من ورائها لرصف األنظار عما أٌقدمت 
عليه من انقالب، ومصــادرة للحقوق، 
وتقييد للحريات، وانتهاكات جســيمة، 
وتعطيل ملؤسسات الدولة، وانتقاص من 
السيادة الوطنية، واملماطلة يف رفع املعاناة 
عن املواطن وفقا للمعطيات والتفاهمات 
والقرارات التــي تلزمه برفع كل مظاهر 
التســلح والتمرتس واالنخــراط يف عمل 
سيايس معلن، مرجعيته الرشعية املدعومة 

دولياً.

أتوجه لكل من أسهم يف إنجاح اتفاق الرياض 
وعىل رأسهم اململكة العربية السعودية بالشكر 
والتقدير وللرئيس عبدربه منصور هادي، ولكل 
رجال الجنوب الذي وصلوا إىل الهدف الحقيقي 
والخطوة األوىل عىل الطريــق الصحيح والحل 

األمثل للخروج من عنق الزجاجة.
دائما وأبداً الخري يغلب الــرش، ولغة العقل 
والحوار أفضــل من لغة العنــف والرصاص، 
والوطن بحاجة ماسة إىل أبنائه، وكفى اليمنيون 
حروبا ورصاعات عبثية وأزمات مســتمرة لم 

تخلف سوى البؤس والحرمان والتخلف.
اليمن كبري يتسع لجميع أبنائه، ولوال الفرقة 
واملكايدات السياســية والحزبيــة ومحاولة 
كل طرف تحقيق مكاســب خاصة ال ترتقي 
للمصلحة العامة ملا اســتطاع اذناب ايران أن 
يختطفوا ســفينة الوطن، ويلقوا بمن فيها إىل 
لجة البحر غري آبهني بفداحة الجرم الذي ارتكبوه 

بحق شعبهم ووطنهم.
لقد مس رضر هــذه املليشــيا العصبوية 
الطائفية املخالفة لرشع الله ونواميس الحياة 
كل مواطن وكل أرسة وكل بيت. لم يســلم من 

ظلمها وبطشها وعجرفتها 
احــد، فقد مــس رضرها 
الجميع بال اســتثناء ودفع 
الشعب والوطن ثمنا فادحا 
نتيجــة لتهــور وهمجية 
الحوثي ومرشوعه الطائفي 
العصبوي الظالمي املدعوم 

من إيران.
نعــم لقد عانى شــعبنا 
الكثــري والكثــري خــالل 
املاضية  الخمسة  السنوات 
واصبــح وضــع غالبيــة 
الناس اقــل ما يوصف بأنه 
كارثي. ولعل توقيع اتفاقية 
الرياض برعاية كريمة من 
الشــقيقة الكربى اململكة 
العربية السعودية الحريصة 
عــىل وحدة اليمــن  وامنه 

واســتقراره تشــكل بارقة أمل لشعبنا وقواه 
املخلصة للخروج من النفق املظلم الذي جرنا اليه 
االنقالب الحوثي االيراني املشؤوم وباتت الفرصة 

سانحة للقضاء عليه و التخلص 
من إثارة الكارثية بشكل نهائي 
وجذري، فالفرصة اليوم باتت 
مواتية اكثر من أي وقت مىض 
لتوحيد الجهود ورص الصفوف 
يف مواجهــة العدو األســايس 
لليمنيني والقضاء عىل مرشوع 
املوت و الفوىض والدمار الذي  

يحاول فرضه بالقوة.
آن األوان لعــودة األمور 
إىل طبيعتهــا املســتقرة، 
ويســتكمل اليمنيون بناء 
دولتهم الجديدة، وترجمة 
الوطنــي  مرشوعهــم 
لينطلقوا بــكل مكوناتهم 
واالجتماعية  السياســية 
صوب املســتقبل املرشق 
املواطنة  بحقوق  ينعمون 
الكاملة، والرشاكة املتســاوية يف السلطة 
والثروة تحــت مظلة الدولــة االتحادية 

املنشودة والحكم الرشيد.

حـــــضــرمــوت محـــوريـــة ال تابـــعــة
عبداهلل عمر باوزير

عضو مجلس حرضموت ـ كاتب وناشط سيايس

الشيخ 
عبدالقادر جبران 

الجعدني

الدعم اإليراني
للنـظـام الــســوري

محمد أحمد الرعيني

كثريون كانوا يستغربون طوال سنوات الحرب العراقية اإليرانية 
موقف النظام السوري املؤيد إليران ضد العراق وما قّدمه من دعم 
مكشــوف ورسي يف مجاالت مختلفة، وبما ظهر عىل أنه تناقض 
صارخ يف سياســة نظام األسد الذي يرفع شعارات قومية ويضع 
البعث ســتارة للحكم، وينّص يف دســتوره عىل أنه قائد للدولة 
واملجتمع، وكيف يمكن أن يجتمع هذا مع نظام إسالمي مذهبي، 
يحمل مرشوعاً قومياً يتجه إىل العــرب امتداداً واخرتاقاً ومناطق 

نفوذ بشكل رئييس.
إيران وسوريا حليفان اســرتاتيجيان وقدمت إيران دعًما كبريًا 
للنظام السوري يف الحرب ضد الشعب السوري بسبب مطالبتهم 
اسقاط حكمه الفاســد ومطالبتهم بحريتهم  بما يف ذلك تحركت 
ايران وقامت بالدعم اللوجســتي والتقني واملايل وتدريب الجيش 
السوري وإرسال بعض القوات املقاتلة اإليرانية إىل سوريا دعما 
لبقاء نظام األسد، حيث تعترب إيران بقاء الحكومة السورية ضماًنا 

ملصالحها اإلقليمية.
تنظر إيران إىل الحرب األهلية يف سوريا ودعمها لنظام األسد عىل 
أساس أنه حرب ضد االرهاب ما يسمى الدولة االسالمية وتحالفها 
مع روسيا لقتل أهل السنة وترشيدهم من بلدهم وتثبيت قدمها يف 
الرشق األوسط هي وروسيا باعتبار اإليرانيني أنفسهم، إن سوريا 
هي محور املقاومة ضد الغرب، وهذا ســبب تحالفهم مع النظام 
العلوي السوري وحزب الله اللبناني وتنفق املليارات من الدوالرات 
للنظام السوري بينما شعب إيران يعيش يف وضع معييش صعب.

باإلضافة إىل أنها دفعت للمقاتلني الشــيعة الذين جمعتهم من 
أفغانستان والعراق وباكستان ولبنان ومن جيوشها  ودربتهم لقتال 
الشعب السوري  دفاعا عن نظام األسد الذي أصبح سخرية لكل 
رئيس من رؤساء العالم بأنه يقتل شعبه من أجل بقائه يف السلطة.

ليس هذا وحسب فإن نظام بشار أسد الدكتاتوري القائم عىل بناء 
طائفي عصبوي قد أفرز أكثر من ثالثني تنظيما مقاتال، فالعنف 
ال يولد إال العنف، والتعصب ال يولــد إال التعصب، وهكذا أصبح 
واقع الحال يف بلد كان ينشد التغري السلمي وبناء دولة عىل أساس 

املواطنة املتساوية، وليس عىل أساس طائفي ومذهبي.  
إن ايــران اســتأجرت املقاتلني وأحرضتهم من أفغانســتان 
وباكستان والعراق ولبنان، وهناك حوايل 40 ألف مقاتل شيعي يف 
سوريا، تكبدوا خسائر برشية خمسة أضعاف ما خرسه اإليرانيون، 
وكانت خسائر لواء )الفاطميون( األفغاني هي األكرب الذي يتكون 
من عمال غري رشعيني وقرص قــدم لهم الحرس الثوري عرضا ال 
يمكنهم رده؛ إقامة ملدة 10 أعوام يف إيران و800 دوالر يف الشهر لو 
وافقوا عىل القتال يف سوريا من أجل الدفاع عن السيدة زينب قرب 
العاصمة دمشق، ونظرا لعدم تدريبهم وأمية الكثريين منهم، فإنه 

جرى استخدامهم قنابل برشية وغازية محرمة دولياً.

مولد خير األنام صلى الله عليه وسلم

كيف حول الحوثي المناسبة لزرع األحقاد والفتن واالبتزاز؟

اتفاق الرياض والخروج من عنق الزجاجة
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وضــع نائــب رئيس 

الوزراء وزيــر الداخلية 

امليرسي،  احمد  املهندس 

محافظة  محافظ  ومعه 

مــأرب اللواء ســلطان 

العرادة، حجر االســاس 

إلنشــاء مركــز تدريب 

وتأهيل ضبــاط وافراد 

الرشطــة يف اقليم ســبأ 

والذي يشمل محافظات 

)مأرب، الجوف، البيضاء( 

نواة إلنشاء فرع  ليكون 

لكلية الرشطة.

وسيتوىل مركز التدريب 

االنشــاء  قرار  بموجب 

رقم )38( لسنة 2017م 

نائب  الصادر من قبــل 

رئيــس الــوزراء وزير 

الســابق عمل  الداخلية 

للضباط  تأهيلية  دورات 

الجامعيــني واملرتقــني 

بقــرارات جمهوريــة، 

وإعــداد وتأهيــل أفراد 

هيئة الرشطة املستجدين 

وإقامــة  والعاملــني، 

الدورات التنشــيطية يف 

مختلف مجاالت العمل.

شــدد نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخلية املهندس أحمد امليرسي، عىل 
أهمية تفعيل قنوات التنسيق والتعاون 
لجاهزية القوات املســلحة واألمن من 
أجل تجسيد األمن واالستقرار والسيادة 

يف املناطق املحررة.
وأكــد امليــرسي خالل ترؤســه يف 
محافظة مارب لقاء موسعاً ضم مدراء 
عموم الرشطة وقيادات فروع األجهزة 
األمنية يف محافظات أقاليم)سبأ، آزال، 
تهامة( إضافة إىل محافظة شــبوة و 
مدراء عموم اإلدارات العامة يف املكتب 
املتقدم للــوزارة باملحافظة  بحضور 
وزيــري الدفاع الفريــق الركن محمد 
املقــديش والنقــل صالــح الجبواني 
ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان 
العرادة ووكيــل وزارة الداخلية لقطاع 
األمن والرشطة اللــواء الدكتور أحمد 
املوساي، أن عىل عاتق مؤسستي األمن 
والدفاع  تقع مسؤولية وطنية جسيمة 
وعبء  كبري يف ظل املنعطف التاريخي 

والهام الذي يمر به الوطن.
ونقل الوزير امليرسي للجميع تحيات 
فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية ونائبه الفريق الركن 
عيل محسن صالح ودولة رئيس الوزراء.. 
مشــريا إىل أن هذه الزيارة للمحافظة 
تهدف إىل تلمــس احتياجات األجهزة 
األمنية واملكاتــب التنفيذية، والوقوف 

عىل العديد من القضايا األمنية.
وأشــاد نائب رئيس الــوزراء وزير 
الداخليــة بالنجاحات التــي تحققها 
األجهزة األمنيــة يف محافظة مأرب يف 
تحقيق األمن واالســتقرار ومكافحة 
الجريمة املنظمة ورفع قدرات وإمكانات 
األجهزة األمنية والرشطية.. مثمناً الدعم 
الكبري الذي قدمــه محافظ محافظة 
مارب لبناء األجهزة األمنية والرشطية 
باملحافظة واالرتقاء بأدائها والوصول 

إىل تحقيق هذا النجاح.
 وقال: "وزارة الداخلية تكفلت برواتب 
منتسبي املؤسسة األمنية، وقدم محافظ 

محافظة مارب كل مــا يلزم لألجهزة 
األمنية باملحافظة لتقوم بدورها تحت 
إرشاف وتنسيق مع رئاسة الجمهورية 

ووزارة الداخلية".
هذا وكان محافظ محافظة مارب، 
قد أشــاد بالدعم الذي تقدمه القيادة 
السياســية ممثلة بفخامــة الرئيس 
عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية 
ونائبه الفريق ركن عيل محسن صالح 
ودولة رئيس الــوزراء الدكتور معني 
عبدامللك ونائبه وزير الداخلية املهندس 
أحمد امليرسي، لكافة الخطط والربامج 
والجهود الهادفة إىل االرتقاء باألجهزة 
األمنية وتفعيل دورها يف تحقيق األمن 
واالســتقرار يف املحافظــة ومكافحة 
الجريمة.. مثمناً دور التحالف العربي 
بقيادة اململكة العربية السعودية عىل 
الدعم الذي قدموه من أجل االرتقاء بأداء 
األجهزة األمنية والرفع من مســتوى 

قدرات منتسبيها.

كما قام نائــب رئيس الــوزراء وزير 
الداخلية املهندس أحمد امليرسي، ومعه وزير 
النقل صالح الجبواني ومحافظ محافظة 
مارب رئيس املجلس املحيل اللواء سلطان 
العرادة، بزيارة تفقدية لفرع معسكر قوات 

األمن الخاصة يف محافظة مارب.
وكان يف اســتقبالهم يف املعسكر وكيل 
وزارة الداخلية لقطاع األمن والرشطة اللواء 
الدكتور أحمد املوساي، ومدير عام رشطة 
املحافظة العميد يحيى حميد وقائد قوات 
األمن الخاصة باملحافظة العميد عبدالغني 
شعالن، حيث اطلع عىل جهود تأهيل دفعة 
جديدة من منتسبي املعسكر وعمليات بناء 
القدرات القتالية واألمنية ملنتسبي قوات 
األمن الخاصة من أجل رفع كفاءتهم يف أداء 
املهام األمنية املسنودة إليهم.. كما تعرف 

عىل أهم االحتياجات يف مختلف الجوانب.
وخــالل الزيــارة القى نائــب رئيس 
الوزراء وزير الداخلية كلمة امام منتسبي 
قوات األمن الخاصة مــن ضباط وصف 
وجنود، اشــاد فيها بالجهود التي يقوم 
بها منتسبي قوات األمن الخاصة لتعزيز 
األمن واالستقرار يف املحافظة والتضحيات 
التي يقدمونها يف سبيل األمن واالستقرار 
والسكينة العامة واإلنجازات األمنية التي 

تحققت يف مكافحة الجريمة املنظمة.
واكــد الوزير امليرسي اهتمــام قيادة 
وزارة الداخلية بجوانب التأهيل والتدريب 
ملنتسبي األمن واستمرار الدورات األمنية يف 
مختلف املجال بما يسهم يف االرتقاء بأداء 
منتسبي االجهزة األمنية والرشطة من أجل 
تعزيز األمن واالستقرار وبناء الشخصية 
الرشطية واألمنية النموذجية.. مشــددا 

عىل رضورة االستمرار يف رفع الجاهزية 
األمنية ورفع كفاءة األفــراد يف الجوانب 
األمنية للحفاظ عىل اإلنجازات واملكاسب 
األمنية املحققة يف محافظة مأرب وتعزيز 
حالة االستقرار األمني فيها يف هذه املرحلة 

االستثنائية التي يمر بها الوطن.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، 
أن الوزارة ستعمل عىل توفري النواقص لهذه 
الوحدة األمنية من أجل االرتقاء بمستواها 
وكفاءة أدائها وتميزها األمني ويقظتها 

العالية.
وكان املهندس أحمــد امليرسي ترأس 
اجتماعــاً موســعاً للمكتــب التنفيذي 
بمحافظة مأرب بحضور محافظ املحافظة 
رئيس املجلس املحيل اللواء سلطان العرادة 
ووزير النقل صالح الجبواني ووكيل وزارة 
الداخلية لقطاع األمــن والرشطة اللواء 

الدكتور أحمد املوساي.
ويف االجتماع اعرب نائب رئيس الوزراء 
وزير الداخلية عن سعادته لزيارة محافظة 
مأرب.. مشــرياً اىل ان زياتــه يف التوقيت 
واملكان لهــا دالالت مختلفة.. معرباً عن 
شكره ملحافظة مارب التي كانت الركيزة 
االوىل للتصدي للمرشوع الحوثي االنقالبي 
املدعوم ايرانياً وما جسدته املحافظة من 
العيش املشرتك للذين فرضت عليهم املليشيا 
االنقالبية املدعومة من إيران النزوح من 
منازلهم ومســاكنهم واستقبالها إلعداد 
كبرية من النازحني.. مؤكداً أن مأرب مثلت 
االنطالقة األوىل للجيش الوطني للدفاع عن 

الجمهورية والدفاع عن السيادة.
وأبدى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية 
اعجابه بما شاهده يف محافظة مارب من 

امن واســتقرار ونهضة عمرانية وتوسع 
يف االنشــطة التجارية، وفتح احضانها 
لكافة ابنــاء اليمن رغم ما ترتب عىل ذلك 
من اعباء كثــرية يف مختلف الجوانب ويف 
مقدمتها الجانب األمني.. مؤكداً ان الشعب 
اليمني دفع كلفة باهظة يف ســبيل األمن 

واالستقرار والكرامة والحرية والسيادة.
وقال امليرسي: "نحن دعاة سالم ومع 
الســالم ومع الخطوات التــي ترتب لها 
الشــقيقة اململكة العربية السعودية من 
اجل الســالم ونحن معها ومع أي عالقة 
سوية".. معربا عن شكره للمملكة العربية 
السعودية عىل ما تقدمه من دعم للرشعية 
يف اليمن وللشــعب اليمنــي يف مختلف 
املجاالت السياسية والعسكرية واألمنية 

والتنموية واإلنسانية.
وكان محافظ مارب قــد رحب بزيارة 
نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعه 
وزير النقل اىل محافظــة مارب لتلمس 
همومها عن قرب تنفيذا لتوجيهات القيادة 
السياسية.. مستعرضا التحديات الكبرية 
التي تواجهها املحافظة يف مختلف املجاالت 
الخدمية والتنموية جراء استقبالها إلعداد 
كبرية من النازحني التي مازالت حتى اليوم، 
والباحثني عن األمن واالستقرار والحياة 

الكريمة والخدمات العامة.
وعرب اللواء العرادة عن شــكر السلطة 
املحلية باملحافظة للقيادة السياسية ممثلة 
بفخامة رئيس الجمهورية ونائبه ودولة 
رئيس الوزراء ووزير الداخلية عىل االهتمام 
والدعم للمحافظة من أجل تعزيز وترسيخ 
األمن واالستقرار فيها واالرتقاء بمستوى 

الخدمات العامة والبنى التحتية.

في إطار زيارته لتلمس احتياجات األجهزة األمنية والمكاتب التنفيذية
الميسري يضع حجر األساس إلنشاء مركز تأهيل ضباط وأفراد الشرطة في مارب كنواة إلنشاء فرع لكلية الشرطة

ات مع قيادات السلطة المحلية كما زار معسكر القوات الخاصة في مأرب عقد عدة اجتماعات أمنية وعسكرية ولقاء

نائب رئيس الوزراء يشــدد على أهمية التنســيق بين األجهزة األمنية والقوات المسلحة ويدعو للمزيد من الجاهزية للحفاظ على اإلنجازات المحققة

أكد بأن مارب مثلت االنطالقة األولى للجيش الوطني للدفاع عن الجمهورية والسيادة الوطنية
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أكد وزير األوقاف واإلرشــاد الدكتور أحمد عطية، 
أن الجيش الوطني صمام األمان الســتعادة الرشعية، 
والحفاظ عىل النظام الجمهوري، وعودة مؤسســات 
الدولة، وتحرير تراب الوطن من االنقالب الحوثي املدعوم 

إيرانياً.
وأكد عــىل رضورة تالحم الجبهــة الداخلية ورص 
الصفوف، وقال: "إن املعركــة التي يخوضها الجيش 

الوطني معركة مصريية، والبد أن ننترص عىل املليشيا 
الساللية التي تدعي الحق اإللهي، وتعترب نفسها سادة 

والبقية عبيد وخدم لها".
جاء ذلك خالل املحارضة التي ألقاها بحضور العميد 
الركن/ أحمد األشول مدير دائرة التوجيه املعنوي وعدد 
من القيادة العسكرية ورؤساء الشعب يف دائرة التوجيه 
املعنوي واملنطقة العسكرية الثالثة يف محافظة مأرب.

 وشدد الوزير عطية يف محارضته عىل دور الخطباء 
يف توحيد الصفوف وتوعية الناس بخطر الفكر الحوثي 
العقائدي العصبوي الطائفي، وحث الضباط والصف 
والجنود عىل أهمية ورضورة الحفاظ عىل مرشوع الدولة 

االتحادية الضامن للمستقبل اآلمن للشعب اليمني.
مؤكدا عــىل تكامل الدور املنــوط بدائرة التوجيه 
املعنوي بالجيش الوطني، ودور وزارة األوقاف، وكل 

منهما يكمل اآلخر يف مواجهة الفكر اإليراني الدخيل 
عىل مجتمعنا اليمني، وكشــف األراجيف والتضليل 
الزائف، والتوعية من مخاطر الفكر الحوثي اإلمامي 
الساليل الذي يدعي الحق اإللهي يف الحكم، ويلغي حق 

إرادة الشعب يف اختيار من يحكمه.
مشــيداً باملعنويات العالية التي يتحىل بها منتسبو 
الجيش، وخصوصا املرابطني يف املواقع األمامية الذين 

يعتربون مثاالً نقتدي به.
وثمن الوزيــر الدكتور عطية الــدور الذي تقوم به 
اململكة العربية السعودية يف سبيل استعادة الرشعية، 

وعودة اليمن إىل حضنه العربي.
وعقــب املحــارضة ألقيت قصيــدة وطنية معربة 
للشاعر الدكتور وسيم الجند نالت إعجاب واستحسان 

الحارضين.

يف إطار خطة التدريب القتايل والعملياتي 
واإلعداد املعنوي للعــام 2019م تواصل 
دائرة التوجيــه املعنوي زيارتها امليدانية 
إىل املناطق والوحدات العسكرية للجيش 

الوطني.
ونفذ فريق من دائرة التوجيه برئاسة العقيد 
احمد األشول مساعد مدير الدائرة وعضوية 
كل من العقيد صالــح الجالل والعقيد محمد 
الحارثي والنقيب عمار التام زيارة ميدانية إىل 
اللواء األول حرس حدود واللواء التاسع حرس 

حدود ولواء الحسم.
وخــالل الزيارة نفــذ الفريق عــددا من 
األنشطة والفعاليات واملحارضات التي ركزت 
عىل ترسيخ مبدأ الوالء لله ثم الوطن، وعدالة 
القضية التي يدافعون عنها، وهي اســتعادة 
الدولة ومؤسساتها، وإنهاء االنقالب وتحرير 
ما تبقى من أرايض الوطن من سطوة مليشيا 

الحوثي املتمردة املدعومة إيرانيا.
وحثت املحارضات التي ألقيت عىل املقاتلني 

التحيل باليقظة الدائمة واالنضباط العسكري 
والحفاظ عىل مستوى الجاهزية القتالية.

ونظم الفريق دورة تدريبية عىل مدى يومني 
تحت شعار: "البناء الروحي والعميل لقيادات 
الجيش الوطني". لعدد من ضباط وأركانات 

الكتائب يف اللواء األول حرس حدود. 
وخالل الزيارة تم تكريم املشاركني يف دورة 

التدريب بالشهادات والجوائز.
وذلك بحضور ركــن التوجيه املعنوي للواء 

العقيد فائز الصالحي الذي بدوره شكر فرقة 
التوجيه املعنوي عىل زيارته الدائمة وتفقدهم 
للمقاتلني يف الجبهــات وتوجيههم التوجيه 

السليم.
وشــكر فريق دائرة التوجيه املعنوي قيادة 
املحور الشمايل بالجوف بقيادة العميد هيكل 
محمد حنتف قائد اللــواء األول حرس حدود 
عىل حسن االستقبال وعىل ما ملسوه من حسن 
التنظيم ومستوى االنضباط والروح املعنوية 

العالية ملنتسبي وحدات املحور.

أقيم بقيادة اللواء 21 ميكا بمحافظة شبوة، 
الحفل الختامي للدورة التخصصية االوىل يف سالح 
املدرعات والتي شارك فيها كوكبة من منتسبي 

اللواء والوية 163 و153 والثاني مشاه جبيل.
ويف الحفل نوه قائد اللواء واحد وعرشين 
ميكا العميد جحدل حنش بتزامن االحتفال 
بتخرج هذه الدفعة من االبطال يف هذا املجال 
العســكري والنوعي مع احتفاالت شــعبنا 
بأعياد الثــورة اليمنية ســبتمرب واكتوبر 
ونوفمرب.. ناقــاًل لكافــة املقاتلني يف هذه 
االلوية العســكرية تحيات فخامة الرئيس 
املشــري الركن عبدربه منصور هادي رئيس 
الجمهورية  القائد االعىل للقوات املســلحة 

ونائبه الفريق عيل محسن صالح.
وبارك العميد جحدل حنــش تخرج هذه 
الدفعة من ابطال هذه االلوية العســكرية.. 
مؤكدا عىل أهمية التوسع يف برامج التدريب 
العسكري لكافة منتسبيها وتمكينهم علميا 
ومهنيا من استخدام مختلف أنواع السالح.. 
مؤكداً عىل اهمية دورهــا يف رفع الجاهزية 
القتالية واملعنوية لهذه االلوية العســكرية 

الحديثة التكوين.
من جانبهما عرب رئيس عمليات اللواء العقيد 
خالد الحمادي  وركن التوجيه املعنوي باللواء 
العقيد ايوب الرشقي عــن اعتزازهما بتويل 
اللواء 21 ميكا والذي يمثل النواة االوىل للجيش 
الوطني برامج اإلعداد والتدريب القتايل ملنتسبي 

هذه األلوية العسكرية.
بدوره استعرض مرشف الدورة الرائد يوسف 

املرويس نتائج التقدير العام للدورة والتقييم 
العميل لهــا.. معلناً عن نســبة النجاح لها 
وبتقدير جيد جدا.. مشيدا بسلوك وانضباط 
املشــاركني فيها من منتســبي هذه االلوية 

العسكرية.
والقيت يف الحفل كلمة عن الخريجني القاها 
الجندي سالم العولقي عكست الروح املعنوية 
العالية لدى املقاتلني األبطال، واعتزازهم بما 

حققه الوطن وقواته املســلحة واألمن من 
إنجازات وانتصارات كربى وقصيدة شعرية 
للجندي حســن الثوباني نالت استحســان 

الحارضين.

جرائم.. وليست تعبيرًا عــن الــــرأي
فرق بني الفوىض ألجل الفوىض وتدمري املؤسسات، وبني ممارسة الحق القانوني 
يف التظاهــر والتعبري ألجل الضغط لتحقيق املطالب العادلة ومحاربة الفســاد 

واملفسدين.
حتى اآلن الكثري يخلط وال يســتطيع أن يفرق بني ما هو "عسكري" وما هو 

"مدني".
ما يعترب حقا يف املؤسسات املدنية قد يعترب جريمة يف املؤسسة العسكرية.. نتج 
عن هذا الخلط وصعوبة الفصل لدى البعض، خلطا يف التناول اإلعالمي للجيش 
الوطني سواء كمؤسسة او كمهام عسكرية او كخطط قتالية؛ وتحويل كل ذلك اىل 

مادة للمناكفات، وثكناته العسكرية إىل مواقع مكشوفة للعدو.
نحن نخوض معركة تحرر وطني شامل وال احد يغفل دور الرأي العام واالعالم 
فيها، بل البد أن تتكامل آليات الرأي العــام واإلعالم مع آالت الجيش يف املعركة 

لتحقيق االنتصار بأقل الجهود واالمكانيات والعكس صحيح.
وهناك أمور كثرية تعترب محظورة يف تناول املؤسسة العسكرية يمنع االقرتاب 
منها ويعاقب عليها القانون النافذ وذلك يف وقت السلم وتكون أشد قد تصل اىل 

الخيانة العظمى وقت الحرب ومنها عىل سبيل الذكر ال الحرص:
- جرائم نرش الفتنة والتحريض التي تمس املؤسسة العسكرية.

- جرائــم التمــارض أو الغياب أو 
التخلف أثناء خدمة امليدان؛ أو الفرار او 
التحريض عليه، أو اقنع غريه بالفرار أو 
حتى اطلع عىل عازم عىل الفرار ولم يبلغ 

"هذا بحسب القانون العسكري".
- جرائم االعتداء عىل القادة العسكريني 
ماديا أو معنويا، وجرائــم عدم تنفيذ 

األوامر العسكرية "كرس األمر".
- جرائم العالنية والنرش بالســخرية 
واإلهانة.. وكل من أهــان علنا الهيئات 
النظامية والجيــش وقيادته أو املحاكم 

أو.. أو.. إلخ.
- جرائم العصيان املسلح، التحريض، 
االشرتاك بعصابة مســلحة، التحريض 
بعدم االنقياد للقوانني العسكرية؛ إذاعة أخبار تكدر السلم االجتماعي، إعانة العدو 
بأي صورة من صور اإلعانة، أو االتصال الغري مرشوع بالعدو.. إىل آخر الجرائم 

املرتبطة بالعدو.
- جرائم إفشاء رس من أرسار الدفاع واألمن.

- جرائم إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة؛ أو عمد إىل دعاية مثرية شأنها 
الحاق الرضر باالستعدادات الحربية.

- جرائم أرسار الدفاع، أو إضعاف قوة الدفاع، أو األخبار واملعلومات املتعلقة 
بالقوات املسلحة.

- جرائم نرش أو تداول أو الكشــف عن ســري العمليات العسكرية وخططها 
وتكتيكاتها.

- جرائم اإلفصاح عن تموضع الوحدات العســكرية وتنقالت القوات وإعادة 
توزيعها وأماكن انتشارها.

- جرائم النرش عن القدرة القتالية للجيش؛ من عتاد عســكري، أو برشي، أو 
لوجســتي.. كما يمنع اإلفصاح عن مصادر التسليح ونوعه، ومخازن القوات يف 

العتاد والدعم اللوجستي.
- يمنع االقرتاب أو التصوير أو الدخول إىل أي موقع عسكري، كما يمنع تصوير 

اآلليات العسكرية واألفراد املقاتلون أو الكشف عن مواقعهم أو مهامهم.
إال إذا اقتضت الرضورة دخول الصحفي للموقع العسكري فإنه يتقدم بطلب 
زيارة عمل يحدد فيها الهدف والزمان واملكان، ويمنح عىل إثرها ترصيح دخول 

بحيث ال يؤثر عىل األداء العملياتي والقتايل.
- جرائم متعلقة بنرش أخبار كاذبة، أو اشاعات إلحداث فتنة؛ بني وحدات وألوية 
وأفراد يف الجيش.. أو استغالل بعض االختالالت العرضية للتحريض عىل الجيش 

وقيادته العسكرية.
- الجرائم املتعلقة بنرش أخبار عســكرية غري مرصح بها، أو ممن ال يحق لهم 
الترصيح بها، أو الرتويج ملنشورات التحريض عىل القيادة العسكرية أو التشكيك 

يف أدائها.
»طبعا كان سابقا منشورات ورقية، وحاليا منشورات يف وسائل التواصل«.

- يكون التعامل مع الجيش من خالل مصادره العسكرية أو من خالل بيانات 
وبالغات صادرة عن قيادته.

في محاضرة ألقـــاها بدائـــرة التوجيه المعنوي

وزير األوقاف: الجيش الوطني صمام األمان الستعادة الشرعية والحفاظ على النظام الجمهوري 

فريق دائرة التوجيه المعنوي ينفذ زيارة ميدانية إلى عدد من وحدات الجيش الوطني في المحور الشمالي بمحافظة الجوف

في حفل اختتام الدورة التخصصية األولى في سالح المدرعات في اللواء 21 ميكا بشبوة

العميد جحدل يؤكد على أهمية التدريب والتأهيل في رفع الجاهزية القتالية والمعنوية لمنتسبي الجيش الوطني

عقيد/ عبدالباسط البحر 
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عقدت قيادة العمليات املشرتكة، اجتماعا 
دوريا برئاسة قائد العمليات املشرتكة اللواء 
الركن صغري بن عزيز يف مارب، ملناقشــة 
جملة من القضايــا واملهام التي تضطلع 

بها العمليات املشرتكة.

 وتطرق االجتماع اىل تقييم ما انجز من 
املهام القتاليــة والعملياتية خالل الفرتة 
املاضية واستكمال املهام االدارية والفنية 
ضمن هيــكل قيادة العمليات املشــرتكة 
ومستوى التعاون والتنســيق مع فروع 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة االركان العامة 

وهيئاتها ودوائرها املختلفة.

وأكد االجتماع عىل رضورة تعزيز ورفع 
الجاهزيــة القتالية يف جميــع الجبهات 
والتصدي لكل االعمال الفوضوية واالرهابية 
التي تمارسها مليشــيا الحوثي املتمردة 

املدعومة من إيران.

وأشــاد قائــد العمليــات املشــرتكة 
باالنتصارات التي يحققها ابطال الجيش 
الوطني يف جميع الجبهات والروح املعنوية 
العالية التي يتمتع بها املقاتلون، مضيفا 
"لقد وجدنا يف الجبهات التي قمنا بزيارتها 
أســوداً قادرين عىل ان يلقنوا مليشيات 
الحوثي دروساً مؤملة وأننا نكتسب منهم 

روحــا معنويــة عالية يعجــز املرء عن 
وصفها".

وأوضــح أن برامج اإلعــداد والتدريب 
القتايل واملعنوي تنفذ بشكل متميز يف جميع 
املناطق وتعكس حالة جيــدة من عملية 
الضبط والربــط وااللتزام الذاتي يف جميع 

املعسكرات التدريبية والقتالية.

وحــث اللواء بــن عزيــز الجميع عىل 
مضاعفة الجهود كالً يف مجال اختصاصه 
ومهامه وصوالً اىل النتائج املطلوبة واملواكبة 
للتطورات واالحداث التي تشهدها ميادين 

القتال ومرسح العمليات.

اعترب قائد محور تعز، أن حماية مؤسسات 
القضاء من أبرز مهــام و اولويات الجيش 
الوطني واالجهزة االمنية.. مؤكدا أن االحتكام 
للقضاء هو الركيزة األساسية لدولة النظام 
والقانون ونيل الحقوق بعيدا عن التهويل 
والتضليل وتشــويه بطوالت أفراد الجيش 

واألمن.
جاء ذلك يف اجتماع موسع عقدته السلطة 
املحلية والقضائية والجهات العســكرية 
واالمنيــة بمحافظة تعز، برئاســة وكيل 
أول املحافظة الدكتور عبد القوي املخاليف 
ونائب رئيس اللجنة األمنية قائد محور تعز 

العسكري اللواء الركن سمري الصربي.
وأقر االجتماع عدة قرارات تمثلت بإعداد 
قائمة باملطلوبني أمنيــا وقضائيا من قبل 
النيابة العامة وإدارة رشطة تعز وإعالنها 
يف وسائل اإلعالم يف إطار اإلجراءات القانونية 
الهادفة إىل ردع املخلني باألمن واالستقرار 
واملتورطني بقضايا اعتــداء عىل الحقوق 

العامة والخاصة بناء عىل أحكام قضائية.
كما تضمنت القرارات وقف عمليات النهب 
والســطو عىل األرايض، وذلك بعدم إصدار 
تراخيص البناء إال إذا كانت معمدة وموثقة  
بالســجل العقاري وتخويــل مدير إدارة 
رشطة تعز بإصــدار تراخيص البناء حتى 
انتهاء الحرب والرفع من الجهات املختصة 

يف األشغال والســجل العقاري باملخالفات 
والتوجيــه بخــروج حملة أمنيــة إلزالة 
العشوائيات وضبط مخالفات البناء بدون 
ترخيص وهدمها وإحالة املتهمني إىل النيابة 
العامة، باإلضافــة اىل إحالة مدراء املكاتب 
التنفيذية واملؤسسات والهيئات املتورطني 
بقضايا فساد اىل املحاكمة بناء عىل تقارير 

الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة.
وأكد وكيل أول املحافظة الدكتور املخاليف 
عىل أن هناك مطالب شعبية جامعة بمحاربة 
الفســاد ورفع وترية األداء الضبطي تجاه 
املطلوبني أمنيا والتشــهري بهم عرب قوائم 

ستعلن للرأي العام.
كما شــدد رئيس شــعبة االســتئناف 
باملحافظة القايض أحمــد الحمودي، عىل 
رضورة توفري الحمايــة األمنية للمحاكم 
والنيابات وضبط املطلوبني  بحيث يتسنى 
للقضاة العمــل يف أجواء آمنــة.. مطالباً 
بتنفيذ أحكام و توجيهات القضاء أوال بأول 
بحيث ال ترتاكم القضايا ويستمر املعتدون 
واملتورطون واملتهمون يف ممارســة القتل 
والنهب.. منوها إىل أن القضاء يف املحافظة 
تعرض لتدمري ممنهج وتم حاليا جمع )17( 
ألف قضية من بني الركام وإعداد سجالت 

بهذه القضايا.
اىل ذلك أوضــح مديــر إدارة الرشطة 

باملحافظــة العميد منصــور االكحيل أن 
األجهزة األمنية لديها قائمة باملطلوبني أمنيا 
بقضايا قتل وسطو ونهب للممتلكات العامة 
والخاصة وتم ضبط عدد منهم ويتم تسيري 
حمــالت أمنية لضبط البقية ســواء كانوا 
مدنيني أو عســكريني بالتنسيق مع النيابة 

العامة.
ويف اجتماع سابق عقد برئاسة قائد محور 
تعز اللواء ووكيل أول املحافظة وضم مكتب 
الصحة باملحافظة ومدراء املستشــفيات 

الحكومية واألهلية  
 ملناقشــة  أوضاع الجرحى. أقر االجتماع 
باتخــاذ العديد مــن اإلجــراءات التي من 
شــانها  تذليل العراقيل التي تواجه عالجهم 
باملستشفيات الحكومية واألهلية خاصة الكادر 
الطبي واالمكانــات واألدوات الطبية وعالج 
الجرحى يف املستشــفيات الحكومية مجانا، 
وتخفيض ٥٠ باملائة يف املستشفيات الخاصة، 
وكذا إعادة النظر من قبل قيادة املحور بآلية 

معالجة الجرحى عرب اللجنة الطبية.
من جهتهم أبدى منتسبي القطاع الصحي 
ومدراء املستشفيات استعدادهم لتقديم كافة 
الخدمات الطبية الالئقة للجرحى بما يتناسب 
وما يقدمونه من تضحيات يف معركة الدفاع 
عن الوطن ضد مليشيا الحوثي املدعومة من 

إيران.

قال قائد العمليات املشرتكة اللواء الركن 
صغري بن عزيــز: إن الجيش الوطني هو 
صمام أمان الجمهورية وحامي الرشعية 
وهو من يؤتمن عليــه لتحقيق تطلعات 
الشعب املتمّثل يف مرشوع الدولة االتحادية 
القوية.. مشدداً عىل رضورة بذل املزيد من 

الجهود نحو تحقيق هذه األهداف.

جاء ذلك خالل زيارتــه ملواقع الجيش 
الوطني وذلك لالطالع عىل سري العمليات 

العسكرية يف محور قانية شمال محافظة 
البيضاء.

وخالل الزيــارة التي رافقــه خاللها 
قائد قوات التحالف بمــارب اللواء الركن 
عبدالحميد املزيني، نقــل قائد العمليات 
املشرتكة لألبطال املرابطني تحيات فخامة 
الرئيس املشري الركن عبدربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية القائــد األعىل للقوات 
املسلحة.. مشيداً بما يقدمونه من بطوالت 

واستبسال يف مواجهة مليشيات الحوثي 
االنقالبية املدعومة من إيران.

من جانبهم، جدد أبطال الجيش الوطني 
يف محور قانية، العهد للقيادة السياســية 
والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس املشري 
الركن عبدربــه منصور هــادي، وأنهم 
ماضون بعزم ال يلني حتى تحقيق النرص 

ودحر االنقالب.

رئيس هيئة التدريب والتأهيل يشيد بالمنطقة العسكرية األولى

ات لحل مشاكل جرحى الجيش وتفعيل دور القضاء في تعز اتخاذ عدد من اإلجراء

في اجتماعين للسلطة المحلية واألجهزة األمنية والعسكرية بحضور وكيل المحافظة وقائد المحور

فـــــي اجــــتــماعـــها الـــدوري 

والتصدي  الجاهزية  تعزيز  على  تؤكد  المشتركة  العمليات  قيادة 
لكل األعمال الفوضوية واإلرهابية التي تمارسها مليشيا الحوثي

خالل زيارته مواقع الجيش في محور قانية في محافظة البيضاء

اللواء الركن صغير بن عزيز: الجيش الوطني صمام أمان 
الجمهورية وحامي مشروع الدولة االتحادية

أشاد رئيس هيئة التدريب والتأهيل بالقوات 
املسلحة اللواء الركن/ محمد بن محمد الردفاني 
بمستوى برامج التدريب والتأهيل وخطط االعداد 
املعنوي  يف املنطقة العسكرية االوىل والتي تصب 
كلها يف مصلحة تطوير وبناء وتأســيس نواة 

الجيش الوطني.

جاء ذلك اثناء لقائه بقائد املنطقة العسكرية 
االوىل بقائد اللواء 37 مدرع اللواء الركن / صالح 
محمد طيمس الذي عقد يف مقر قيادة املنطقة 

العسكرية االوىل.

حيث ناقش اللواء الردفاني ومعه نائبه اللواء 
الركن/ موفق منرص مع اللواء طيمس عدد من 
القضايا االساسية  املتعلقة بالتدريب والتأهيل، 
والتفتيش عىل ســري عملية التدريب ومناقشة 
خطة دائرة التدريــب والتأهيل بوزارة الدفاع و 
الخطط املعدة من قبل شعبة التدريب باملنطقة 

العسكرية االوىل.

حرض اللقاء رئيــس عمليات املنطقة العميد 
الركن/ محمد ناجي املهشــمي ورئيس شعبة 

التدريب العقيد الركن/عبدالقادر باحكم.
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حيث تواصل طالئــع الجيش الوطني 
تقدمها امليداني والعسكري  باتجاه مركز 
مديرية َخّب غربي محافظة الجوف، وسط 
انهيارات كبرية ومتســارعة يف صفوف 

مليشيا الحوثي االنقالبية.

عملية عسكرية واسعة
وأوضح قائد املحور الشمايل قائد اللواء 
األول حرس حــدود العميد هيكل حنتف 
يف ترصيــح خاص  لـ»26ســبتمرب« أن 
العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت 
لتحرير مركز مديرية " َخّب " من املليشيا 
االنقالبية بدعم واسناد مبارش من طريان 
التحالف العربي مستمرة حتى اآلن وسط 
تقدم لوحــدات الجيــش الوطني الذين 
يسطرون بتضحياتهم وثباتهم أروع املالح 

البطولية يف خطوط التماس.

 مؤكدا تمكن أبطال الجيش الوطني من 
تحرير مواقع جديدة واسرتاتيجية يف وادي 
ِسلَْبة وقرى آل َعّشال وتأمينها بالكامل 

بعد أن تم تحريرها.

بالتوازي مع العملية العسكرية الواسعة 
التي تهدف الستكمال تحرير مديرية برط 
بمحافظة الجوف قال العميد هيكل حنتف: 
"إن قوات الجيش الوطني بدعم واسناد 
من طريان التحالف العربي تخوض معارك 
ال القريبة  عنيفة ورشسة يف قرى آل َعشَّ
من مركز مديرية َخب الشــعّف التابعة 
ملحافظة الجوف واملحاذية ملديريات برط 
والتي تهدف إىل اســتعادة مركز املديرية 
ومن ثم التقدم نحو مديرية برط العنان 
لتحريرها من قبضة مليشــيا الكهوف 

والكهنوت اإلمامية.

قطع خطوط اإلمداد
بتحرير مركز مديريــة َخّب يتم قطع 
خطوط اإلمــداد الرئيس عىل مليشــيا 
الحوثي اإليرانية من مديريات َبرَط بشكل 

كامْل.

عــىل الجانب اآلخــر  تقــوم الفرق 
الهندسية التابعة للواء األول حرس حدود 
يف األثناء بنزع األلغام والعبوات الناسفة 
التي زرعتها املليشيا االنقالبية اإلجرامية 
يف املناطق التي فــرت منها بعد أن منيت 

بخسائر كبرية يف العتاد واألرواح.

من جانبــه أوضح العميــد/ عبدالله 
خرصان أركان حرب اللواء 48 أن طالئع 
الجيش الوطنــي تمكنت بعــد املعارك 
الضارية التــي خاضتها ضد املليشــيا 
االنقالبيــة اإلجرامية مــن الوصول إىل 
ما بعد السالســل الجبلية لجبل قشعان 
االسرتاتيجي املطل عىل مديرية برط العنان 

يف محافظة الجوف.

مؤكدا أن "مليشــيا التمرد واالنقالب 
الحوثية تلقت يف هذه املعركة خســائر 
فادحــة وكبــرية يف األرواح والعتــاد، 
باإلضافة إىل العثور عىل مخزن لألسلحة 
بمختلــف أنواعها كانت تســتخدمها 
املليشيا الكهنوتية يف حربها العبثية، وكذا 
خنادق جبلية كانــت تتموضع فيها يف 
محاولة بائسة منها إلعاقة تقدم وحدات 
الجيش الوطني تحديدا يف وادي ســلبة 

االسرتاتيجي".

وقال العميد/ خرصان: "كما تشاهدون 
اآلن نحن متواجدون يف نهاية وادي سلبة 
التي ما تزال تلك املليشيا تبث االشاعات 
الكاذبة واملغرضة أنها ما تزال متواجدة 

يف هذا الوادي االسرتاتيجي الذي كان يمثل 
وكرا حصينا وآمنا لها".

قادمون لنصرة الشعب اليمني
وأضاف أركان حرب اللواء 48: "نقول 
لتلك املليشــيا االنقالبية اإلجرامية التي 
انتهكت األعراض واســتباحت الحرمات 
يف كل مكان وصلت إليه نحن قادمون من 
كل حدب وصوب سواء من هنا من محور 
الجوف أو بقية جبهات القتال القتالعكم 
وإزالتكم من الخارطة اليمنية التي لوثتم 
بها وبعراقة اليمن واليمنيني كونكم معول 

هدم لخريات ومقدرات الوطن".

وأوضح العميد خرصان لـ"26سبتمرب": 
"نزف هــذه االنتصارات التــي حققها 
األبطال امليامــني واجرتحوها يف ميدان 
الرشف والبطولة وهم يتقدمون بخطى 
ثابتة لتحرير ما تبقى من محافظة الجوف 
والعاصمة صنعاء من قبضة املليشــيا 
االنقالبية اإلجرامية التي أصبحت اليوم 
يف الرمق األخري، ونهدي هذه االنتصارات 
إىل قيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة 
بفخامة املشــري الركن/عبدربه منصور 
هادي رئيس الجمهوريــة القائد األعىل 
للقوات املســلحة واألمن، ونائبه الفريق 
الركن/ عيل محســن األحمر، وإىل وزير 
الدفــاع الفريق /محمد عــيل املقديش، 

ورئيس هيئــة األركان العامــة الفريق 
الركن/ بحري عبدالله النخعي، ونعاهدهم 
أننا ماضون الستعادة ما تبقى من تربة 
الوطن الغايل التي ما تزال تتجرع املآيس 
واألحزان عىل أيدي أذرع إيران مليشــيا 

التمرد واالنقالب الحوثية".

توجيه وتوعية
من جانب آخر أكد ركن التوجيه املعنوي 
يف اللــواء األول حرس حدود العقيد يارس 
املرشع الذي التقيناه يف قمم جبال الضهرة 
املطلة عىل مديرية برط العنان يف محافظة 

الجوف أن التوجيه املعنوي يف اللواء األول 
حرس حدود يقوم بزيارات ميدانية بشكل 
مســتمر لتأدية مهامه التوعوية ورفع 
الروح املعنوية لألبطال امليامني املرابطني 
يف الجبال والثغور يف جبهة خب الشعف،  
ويزورن أبطال الجيش الوطني إىل املواقع 
والخطــوط األمامية  التابــع للمحور 
الشمايل يف القذاميل تنفيذا لخطة أعدت 
لرفع الروح املعنوية القتالية للمرابطني 

يف  الثغور والجبهات.

انتصارات ساحقة
وأضاف العقيد املرشع: "كما ترون هذه 
االنتصارات التي حققها األبطال امليامني 
بــأم أعينكم، ونحن نتنقــل وإياكم بني 
مواقع الجيش الوطني يف سلســلة جبال 
القذاميل لننقل لكم وللمتابع هذه الصورة 

الحقيقية الحية من أرض الواقع".

وقــال املرشع: "كما تشــاهدون اآلن 
هذه التحصينات التــي كانت قد عملتها 
املليشــيا االنقالبيــة اإلجرامية من بناء 
املتارس وحفر الخنادق لتحميها من نريان 

الجيش الوطني وطائرات التحالف العربي، 
إال أنها قد سقطت يف أيدي قوات الجيش 
الوطني بفضل التضحيات والبطوالت التي 

اجرتحها األبطال امليامني.

خسائر فادحة للمليشيا
وأكد العقيد املرشع: "أن أبطال الجيش 
الوطني يف املحور الشمايل وبدعم واسناد 
مبارش من طريان التحالف العربي دحروا 
تلك املليشــيا االنقالبية وكبدوها خسائر 
فادحة وكبرية يف األرواح والعتاد والذ من 
بقي منهم بالفرار تحت وقع الهجوم الذي 
شــنته وحدات الجيش الوطني وغارات 

طريان التحالف العربي".

وأضــاف املرشع: "أن سلســلة جبال 
القذاميل االسرتاتيجية لها أهمية كبرية 
كونها تطل عىل الخط االسفلتي العام الذي 
يربط محافظة الجوف بمحافظة صعدة 
كما أنها تطل عىل خطوط إمداد املليشيا 
الكهنوتية املتواجدة يف تباب شعري القريبة 

من كتاف يف محافظة صعدة".

تضحيات وانتصارات
وقال املرشع: "املليشيا االنقالبية كانت 
تســتغل تواجدها يف تلك املواقع لرضب 
املارين يف الخط االســفلتي بالصواريخ 
الحرارية، كما كانت تتســلل إىل خطوط 
اإلمداد وتزرع العبوات الناسفة وااللغام 
من جميع األحجام بشــكل هســتريي 

وإجرامي".

وأضاف العقيد املــرشع: "نهدي هذه 
االنتصارات الكبرية التي حققها األبطال 
امليامــني وســطروا حروفهــا يف جبال 
القذاميل والقاهرة وقشــعان والظهرة 
وسلبة إىل قيادتنا السياسية والعسكرية 
وقائد محور الجوف وإىل كل أبناء الشعب 

اليمني".

تقدم مستمر
وأضاف العقيد املرشع: "أن أبناء شعبنا 
اليمنــي يف كافة املحافظــات خصوصا 
الواقعة منها تحت ســيطرة املليشــيا 
االنقالبية اإلجرامية، ينشــدون الحرية 
والعدالة اليــوم، وينتظرون قدوم أبطال 
الجيش الوطني لدحر مليشــيا الكهوف 
والكهنوت اإلمامية، ودعمهم والوقوف إىل 
جنبهم لتخليصهم من االستبداد وظلم تلك 

املليشيا".

إتالف األلغام
ويف ذات السياق أتلف الفريق الهنديس 
يف اللواء األول حرس حدود التابع للمحور 
الشمايل، كميات كبرية من األلغام األرضية، 
والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيا 
الحوثي االنقالبية، يف عدد من املناطق التي 
استعادها أبطال الجيش الوطني تحديدا يف 
جبهة القذاميل وطيبة االسم، ووادي سلبة 
الذي كانت تستميت عليه مليشيا التمرد 

واالنقالب الحوثية بمحافظة الجوف.

وقال ركن الهندسة يف اللواء األول حرس 
حدود التابع للمحور الشــمايل يف الجوف 
املقدم/ قاسم ريشان أن الفريق الهنديس 
انتزع أكثــر من )٣٨٧٨( لغــم عربات 
مدرعة، ونزع وتفكيك أكثر من )3500(

عبوة ناســفة وأكثر مــن ) 244( عبوة 
مموهة زرعتها مليشــيا املوت والدمار 

واإلرهاب.

حديثــه  يف  ريشــان  وأوضــح   
لـ"26سبتمرب": "قمنا بكشف واستخراج 
)500( قذيفــة هاون مدفونــة تعمل 
كألغام موصلة بدواسات فردية وعربات. 
باإلضافــة إىل تفكيك أكثــر من ثالثني 
صاروخ طريان معبئة بمادة تي إن تي التي 
كانت مدفونة بني الرمال ويتم توصيلها 
بدواســات عربات وضعــت يف الطرق 
الرئيسية التي تصل فيها وزن الصاروخ 

أكثر من )200(كيلو جرام.

مؤكداً: "قمنا أيضا بنزع وتفكيك أكثر 
من )300( لغم فردي مختلف األشــكال 
واألحجــام، وإتالف وتدمــري أكثر من 
)2000( لغــم عربات زرعتها املليشــيا 
االنقالبية اإلجراميــة التابعة إليران قبل 
فرارها من املناطق التي تم اســتعادتها، 
يف مواقع يف مديريات برط ومديرية خب 

والشعف.

وأوضح املقدم ريشان أن املليشيا تتعمد 
زراعة األلغام األرضية والعبوات الناسفة، 
يف الخط الدويل واملزارع وأوســاط القرى 
واملحالت الســكنية األمر الذي يشــكل 
خطورة بالغة عىل حياة املدنيني اآلمنني.. 
مؤكداً أن جهود الفريق الهنديس يف اللواء 
مستمرة لتطهري مختلف املناطق املحررة 
يف محافظة الجوف، لتأمينها أمام عودة 

« من المواقع األمامية في جبهة خب الشعف بالجوف «

تقدم ميداني كبير للجيش الوطني في وادي سلبة
قائد المحور الشمالي: ماضون بكل إخالص لدحر مليشيا االنقالب 

يف إطار التقدم امليداني والعســكري املتواصل الذي يحققه أبطال الجيش 

الوطني يف مختلف جبهات القتال وهم يلقنون أزالم املليشيا االنقالبية اإلجرامية 

رضبات موجعة وقاسية.

 تمكنت وحدات من الجيش الوطني من منتسبي اللواء األول حرس حدود 

املرابطني عىل خطوط التماس يف مديرية خب الشعف يف محافظة الجوف من 

العثور عىل مخازن لألسلحة التي كانت تستخدمها املليشيا االنقالبية اإلجرامية 

يف حربها العبثية.  

  رفيق السامعي 

 العميد حنتف: قواتنا أصبحت مطلة على مديرية برط العنان
 أركان حرب اللواء ٤8 حرس حدود: 

خسائر فادحة وكبيرة تتكبدها المليشيا الحوثية
 أكثر من ثمانية آالف لغم انتزعتها الفرق 

الهندسية في المحور
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برعايــة وزير الصحة العامة والســكان 
الدكتور نارص باعــوم ومحافظ محافظة 
مأرب اللواء سلطان بن عيل العرادة وبتمويل 
من جمعية الرحمــة العاملية بدولة الكويت 
دشــن املخيم الطبي املجاني لألنف واألذن 
والحنجرة الذي تقيمه مؤسســة التواصل 
للتنميــة اإلنســانية بالتنســيق مع هيئة 

مستشفى مارب العام.
ويف التدشــني قال وكيل محافظة مأرب 
الدكتور عبدربه مفتاح: »تدشن هذا املخيم 
الطبي التخصيص الذي تقوم به مؤسســة 
تواصل للتنمية اإلنســانية بدعم من مركز 
الرحمة يف دولة الكويت بالتنسيق مع هيئة 
مستشــفى مأرب العام يف إطار املشــاريع 
املجانية لتخفيف من معاناة املرىض وخاصة 
يف ظل النزوح الكبــري إىل مأرب والتي أصبح 
عدد ســكانها ثالثة ماليني نسمة، وبالتايل 

أصبحوا بحاجة إىل رعاية صحية«.
وشــكر الدكتور مفتاح األشقاء يف دولة 
الكويت عىل وقوفهم ودعمهم السخي الذي 
يقدمونه للشعب اليمني يف الظروف الحالية 
ســواء يف مجال املياه واألصحاح البيئي أو 

املجال الصحي. 
 من جانبه رحب رئيس هيئة مستشــفى 
مأرب العام الدكتور محمد القباطي بإقامة 
مثل هذه املخيمات الطبية املجانية ألهميتها 

لتخفيف من معاناة املواطنني خاصة يف ظل 
الظروف الراهنة. 

مؤكداً بان األقبال عىل املخيم خالل يومني 
كان كبرياً جداً، وأن العمل سيســتمر حتى 
يستفيد أكرب عدد من املرىض من خدمات هذا 

املخيم الطبي النوعي.
من جهته قال نائب رئيس مؤسسة تواصل 
للتنمية اإلنسانية الدكتور عماد عبدالرحيم 

إن املخيم الطبي التخصيص يأتي بدعم من 
الكويت الشــقيق يف إطار حملة »الكويت اىل 
جانبكم« لدعم الشعب اليمني والتي دشنتها 

قبل أربعة أعوام.
وأشــار إىل أنه تم فحــص أكثر من 800 
حالة خالل يومني، وتم فرز 120 حالة سيتم 
إجراء لها عمليــات جراحية يف مجال ترقيع 
طبلة األذن، وتعديل حاجز األنف وغريها من 

العمليات الجراحية املجانية خالل أسبوع.
ونســعى اىل توســيع الخدمات من أجل 
استفادة قدر كبري من املرىض من الخدمات 

التي يقدمها املخيم.
مؤكداً بأن هذا املخيــم ليس األول، وإنما 
هناك حزمة من املشاريع يف املجال الصحي 
التي تم تنفيذهــا يف الجوف أو مأرب ولدينا 
مرشوع الوحدة الصحية يف الروضة بمدينة 

مأرب.
بدوره أوضح نائب رئيس الهيئة للشؤون 
الفنية أن املخيم سيســهم يف التخفيف من 
معاناة رشيحة واسعة من املجتمع ممن لم 
يتمكنوا من العالج جراء الظروف املعيشية 

الصعبة.
وخالل التدشــني طاف وكيــل املحافظة 
الدكتور مفتاح برفقة الدكتور محمد القباطي 

بغرفة العمليات والعناية املركزة واطلع عىل 
مستوى التجهيزات الفنية إلجراء العمليات 
الجراحية والعناية الفائقة للمرىض التي تم 
ترتيبها.. مشيداً بالجهود املبذولة والرتتيبات 

والتجهيزات العالية الكفيلة بإنجاح املخيم.
وكانت هيئة مستشفى مأرب العام عقدت 
برنامجاً ألربــع دورات تدريبية فنية وطبية 
بمشــاركة كادر تدريبي محــيل وخارجي 
متخصص يف جراحة املخ واألعصاب والعمود 
الفقري، وجراحة العظام واملفاصل، وجراحة 

األوعية الدموية والجراحة العامة.
 واســتهدف الربنامــج 86 متدربــاً من 
الكــوادر الطبية العاملــة يف الهيئة )أطباء 
عموم، التمريــض، الفنيــني( وتعريفهم 
كيفية التعامل مع اصابات الرأس والعمود 
الفقري، وكيفية التعامل مع كسور الجسم 
املختلفة واصابات املفاصل، وكيفية التعامل 
مع الجروح والنزيف، وطريقة التعامل مع 

الحاالت الطارئة.
الجدير ذكره بأن مثل هذه الدورات تساهم 
بشــكل كبري يف إكســاب الكادر العامل يف 
املستشفى املهارات العملية املتطورة وإحداث 
نقلة نوعية لجودة العمل بالهيئة بما يتواكب 
مع معايــري الجودة العامليــة لتقديم أرقى 
الخدمات الطبية والصحية للمرىض املرتددين 

عىل الهيئة بصورة عامة.

يهدف إلى إجراء )120( عملية جراحية نوعية )أذن وأنف وحنجرة( مجانًا على مدى أسبوع

تدشين المخيم الطبي الجراحي بدعم من دولة الكويت الشقيقة في مستشفى مأرب العام

دشن وزير الصحة العامة 
والسكان عضو اللجنة العليا 
لإلغاثة الدكتور نارص باعوم، 
أكثر من 34 شاحنة محملة 
باألدوية واملستلزمات الطبية 
و9 ســيارات إسعاف، لعدد 
من محافظات الجمهورية، 
مقدمــة من مركــز امللك 
ســلمان لإلغاثة واألعمال 

اإلنسانية.
وثمن وزير الصحة جهود 
ومواقف اململكــة العربية 
السعودية ممثلة بمركز امللك 
ســلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية والقائمني عليه 
يقدمون من مساعدات  ملا 

للشعب  شــاملة  إنسانية 
اليمنــي يف كافة املجاالت.. 
مؤكداً أن تلك املســاعدات 
دعم  املقدمة عملــت عىل 
القطاع الصحي بشكل كبري.
وأوضح باعوم يف ترصيح 
صحفي عقب التدشني، بأنه 
سيتم إرســال 14 شاحنة 
إىل  اإلغاثية  املساعدات  من 
محافظة عدن، والســاحل 

الغربي.
مشرياً، إىل وصول دفعات 
إىل  إغاثيــة  مســاعدات 
محافظة حرضموت واملهرة، 
وسبقها إرسال مساعدات 

إىل كتاف بمحافظة صعدة.

وبني الوزيــر باعوم، أن 
هذه الدفعــة تتضمن أيضاً 
الدفعة األخــرية من أدوية 
للعام  الكلــوي  الغســيل 

2019م.
الفتاً إىل أن املســاعدات 
الطبيــة املقدمة من املركز 
ملراكز الغسيل الكلوي غطت 
كافة املستشفيات واملراكز 
الطبية يف الجمهورية خالل 

العام الحايل.
مؤكداً، أن املركز ُيعد من 
أوائل الداعمني وأكثر املمولني 
للقطاع الصحي يف بالدنا منذ 
بدء الحــرب التي خاضتها 
املليشيا بحق الشعب اليمني.

وزير الصحة يتسلم أكثر من 34 شاحنة محملة 
بالمساعدات الطبية و9 سيارات إسعاف مقدمة 
من مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

عىل ُبعد  4.8 ميل بحري تقريبا من ميناء رأس عيىس 
النفطي يف محافظة الحديدة ترسو ويبلغ وزنها 410 

آالف طن وتسيطر عليها نارياً جماعة الحوثي. 
 تعطلت عن العمل منذ مــارس 2015م، ومنذ دلك 
الحني لم تخضع للصيانة رغم انتهاء عمرها االفرتايض.

تشري التقارير إىل أن الخزان بدأ يف التهالك وأن انفجارا 
وشيكا سيحصل إن لم يتم تفريغها أو صيانتها.

كارثة بيئية 
وبحسب مســؤولني حكوميني وخرباء فإن الخزان 
مهدد بحدوث ترسب نظراً لتوقف الصيانة كلياً بسبب 
عدم توفر وقود املازوت املسؤول عن تشغيل الغليات، 

وهو ما يعرض جسم الخزان للتآكل.
وتصاعدت التحذيرات من كارثة بيئية محتملة جرّاء 
ترسب نفطي من ناقلة »صافر« التي تعمل كخزان عائم 

قرب سواحل محافظة الحديدة.
 الترسب النفطي سيؤدي إىل حدوث كارثة، مما قد 
يتسبب يف واحدة من أكرب الترسيبات النفطية يف العالم.

 تقارير دولية وصفت خطر السفينة النفطية صافر 
بـ»القنبلة العائمة« كونها لم تخضع للصيانة منذ عام 

2015م.  
يقول مختصون إن شلل معظم األنشطة عىل الخزان 
العائم ومنها الصيانة ينذر بكارثة بحرية ستشــكل 
تحدياً لليمن والدول املجاورة قد تصل تداعياته إىل جنوب 

البحر االحمر.
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية قال 
إن »ناقلة النفط صافر الراســية قبالة سواحل اليمن 

تنذر باالنفجار«.
وأضاف أن الناقلة »تحمل 1.1 مليون برميل )نفط(، 

وسيؤدي الترسب النفطي إىل حدوث كارثة«.

مطالبات بالتدخل
انطالقاً من مسؤوليتها وجهت الحكومة الرشعية 
اليمنية خطابات متتابعة لألمم املتحدة خالل السنوات 
املاضية وحذرت أكثر من مرة من كارثة بيئية محتملة 

يف البحر األحمر جراء إمكانية ترسب النفط.
 الحكومة طالبت األمم املتحدة ووكاالتها بالتدخل 
الفوري للحيلولة دون حدوث الكارثة التي قدرها تقرير 

بأنها ستكون أكرب كارثة بيئية يف التاريخ. 

فريق أممي
يف نهاية أغســطس من العام الجاري وصل فريق 

مختص تابع لألمم املتحدة إىل جيبوتي.
مساعدة األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
ونائبة منســق اإلغاثة يف حاالت الطوارئ أورســوال 
مولر قالت: إن فريق تقييــم تابع لألمم املتحدة وصل 
إىل جيبوتي يف طريقه إىل اليمن ملعاينة خزان »صافر« 
العائم املوجود يف البحر األحمر قبالة محافظة الحديدة 

غربي البالد.
مولر دعت الجميــع إىل رضورة التعاون مع فريق 
التقييم الذي من املقرر أن يصل األسبوع املقبل إىل ناقلة 

النفط »صافر«.

تعنت
مليشيا الحوثي التي تسيطر عىل ميناء رأس عيىس 
النفطــي يف محافظة الحديدة رفضــت طوال الفرتة 
املاضية السماح لفريق فني تابع لألمم املتحدة تفريغ 
خزان النفط الخام العائم، مشــرتطة أن تعود عوائد 
مبيعــات النفط لفــرع البنك املركــزي الواقع تحت 

سيطرتها يف صنعاء.
ويف شــهر يوليو املايض قال منســق األمم املتحدة 
للشؤون اإلنســانية إن الحوثيني منعوا فريق تقييم 
املخاطر من الوصول إىل خزان »صافر« العائم واملمتلئ 

بالنفط الخام منذ 4 سنوات.

مارك لوكوك أبلغ مجلس األمن يف إحاطته أن الحوثيني 
رفضوا مرة أخرى منح تصاريح ملسؤولني أممني لزيارة 

السفينة صافر.
وقال لوكــوك حينها: »كان فريــق التقييم التابع 
لألمم املتحدة يعتزم معاينة الناقلة األســبوع املقبل، 
لكن التصاريح الالزمة ال تزال معلقة لدى الســلطات 

الحوثية«.
 لوكوك أوضح أنه وبناًء عىل موافقة مســبقة من 
الحوثيني ، قاموا بنرش فريق التقييم التابع لألمم املتحدة 
واملعدات يف جيبوتي  عىل أن يبدأ التقييم يف 27 أغسطس 
مع اقرتاب تاريخ البدء، أثار الحوثيون عدة اعرتاضات، 

رغم اتفاقها السابق.
وتابع: »لقد عملنا بجد للتغلب عىل هذه االعرتاضات. 
ولكن عندما أصبح من الواضــح أن التقدم كان غري 
مرجح للغاية، كان علينا فقط إرســال فريق التقييم 
إىل املنزل«.. داعيــًا أعضاء مجلس األمن إىل بذل كل ما 
يف وسعهم ليسمح الحوثيون بمعالجة هذه املشكلة يف 

أرسع وقت ممكن.

انتقاد األمم المتحدة
عقب إحاطة منسق األمم املتحدة للشؤون اإلنسانية 
مارك لوكوك الذي اتهم فيها املليشيا الحوثية رصاحة 
بالرتاجع عن تنفيذ التزاماتهم بهذا الخصوص لألمم 
املتحدة انتقدت الحكومة الرشعية  موقف األمم املتحدة 
وقالت: إنها كانت تتوقع تحركاً جاداً ال يكتفي بمجرد 
تحميل تلك املليشيا املسؤولية بل إرغامها عىل التنفيذ 

بكافة الطرق والوسائل«.

تحٍد سافر
الحكومــة اليمنية الرشعية اعتربت أن اســتمرار 
مليشــيا الحوثي االنقالبية يف منع الفريق األممي من 
الوصــول إىل الخزان النفطي العائــم »ناقلة صافر«، 
قبالة سواحل الحديدة يف البحر األحمر لتقييم األرضار 
التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها، »تحدياً 
سافراً ورصيحاً لألمم املتحدة واملجتمع الدويل«، مشرية 
إىل أن املليشيا تواصل نهجها يف التنصل عن اتفاقاتها 
والتزاماتها التي قطعتها لألمم املتحدة بالسماح بإدخال 
الفريق األممي الذي وصل إىل جيبوتي الشهر املايض قبل 

أن ترتاجع وتمنع دخول الفريق.
التعنت والصلــف املمارس من قبل تلك املليشــيا 

الخارجة عن القانون أفشــل كل املســاعي والجهود 
الكبرية التــي بذلتها الحكومــة اليمنية خالل الفرتة 
املاضية مع جميع األطراف األمميني واإلقليميني إلنقاذ 
الحياة البحرية يف البحر األحمر من كارثة بيئية محتملة 

ستؤثر عىل املنطقة ككل.

تكرار المطالبة
الحكومة اليمنية الرشعية املعرتف بها دولياً كررت 
مطالبة األمم املتحدة بممارســة الضغط عىل مليشيا 
الحوثي االنقالبية للسماح بوصول فريق فني من األمم 
املتحدة إىل خزان صافر العائم يف رأس عيىس بمحافظة 

الحديدة غربي اليمن.
وقالت: إن جماعــة الحوثي ال تزال ومنذ 27 مايو/ 
أيار، تمنع وصول فريق األمم املتحدة إىل خزان صافر 
النفطي إلجراء تقييم أويل لحالة الخزان الذي يتعرض 
للتآكل والذي قد يتسبب بكارثة بيئية يف البحر األحمر 

ستؤثر عىل اليمن واإلقليم. 
الحرضمي أكد حرص الحكومة ومطالبتها املستمرة 
منذ فرتة طويلة بوضع حلول لهذه القضية الهامة، الفتاً 
إىل أن الحكومة قدمت كل التسهيالت لألمم املتحدة يف 
هذا الشأن ويف انتظار تقييم الخرباء ليتم وضع حلول 

ناجعة لهذه القضية.

مسؤولية الحوثيين
أكثر من مرة منعت مليشيا الحوثي فريقاً من األمم 
املتحدة من الوصول إىل ناقلة النفط العائمة، املوجودة 
يف منشــأة رأس عيىس منذ أوائل عام 2015 ولم تتم 

صيانتها أو تفريغ حمولتها.
الحكومة الرشعية حّملت الحوثيني كامل املسؤولية 
عن إفشال جهود إنقاذ الحياة البحرية يف البحر األحمر 

من كارثة بيئية محتملة ستؤثر عىل املنطقة.
ودعت »األمم املتحدة واملجتمــع الدويل واملنظمات 
العاملة يف مجال البيئة، التدخل الرسيع والعاجل وإلزام 
تلك املليشيا بالســماح للفريق األممي وفرق الصيانة 
الوصول إىل الباخرة لتفادي كارثة بيئية لن تتعاىف منها 

املنطقة لسنوات طويلة«.
وســبق أن خاطبت وزارة الخارجية اليمنية األمم 
املتحدة وهيئاتها مرارا وطالبت بمساعدتها يف تقييم 
وضع خزان صافر وتنفيــذ الصيانة الالزمة أو تفريغ 
كمية النفط املخزون خشية من حدوث ترسيب نفطي 

سيتسبب بكارثة بيئية خطرية.

أخطر من »إكسون فالديز«
مارك لوكوك حذر يف إحاطته قائالً: »إذا تآكلت الناقلة 
أو انفجرت يمكن أن نرى ساحالً متلوثاً عىل طول البحر 
األحمر. واعتماداً عىل الفرتة الزمنية وحركة التيارات 
املائية، يمكن أن يصل الترسب من باب املندب إىل قناة 

السويس، وربما حتى مضيق هرمز«.
وبحسب تقرير ملركز دراسات »ذا اتالنتك كاونسا« 
األمريكي؛ فإن خطر حدوث االنفجار يتزايد يومياً، وإذا 
حدث ذلك فلن يتسبب ذلك يف إتالف أو غرق أي سفن يف 
املنطقة املجاورة فحسب، بل سيؤدي أيضاً إىل حدوث 
أزمة بيئية تقارب أربعة أضعاف حجم ترسيب النفط 

يف »إكسون فالديز«.

رغم التحذيرات المتكررة من اقتراب حصول كارثة بيئية التزال جماعة الحوثي تمنع فريق الصيانة

خزان صافر.. القنبلة العائمة
من العام 1988 أي قرابة ثالثين عاما منذ تحويل 
الباخرة العمالقة »صافر« إلى خزان عائم الستقبال 

وتصدير خام مأرب الخفيف..
حسب المعلومات فإن باخرة صافر تعد ثالث أكبر 
ميناء عائم في العالم لتخزين النفط وبســعة تبلغ 

ثالثة مليون برميل.
وتضم خزانات صافر العائمة أكثر من مليون برميل 
من النفط الخام، ويربطها أنبوب نفطي مع حقول 
صافر فــي محافظة مأرب يصــل طوله لنحو 428 

كيلومترا.

  تقرير/ قاسم الجبري

 مليشيا الحوثي تستخدمها ورقة مساومة مع الحكومة اليمنية التي طلبت المساعدة من األمم المتحدة لتجنب كارثة بيئية تهدد حرية المالحة
 القيادي الحوثي محمد عــلي الحوثي لــوح فــي وقــت سابق باستهــداف سفينة صــافــر

 المليشيا الحوثية حالت دون وصول الفرق الفنية لمعاينة السفينة العائمة وصيانتها رغم أنهم طلبوا المساعدة من األمم المتحدة وتعهدوا بتسهيل العمل

التقى القائم بأعمــال وزير املياه 
والبيئة املهندس توفيــق الرشجبي، 
اإلثنني، بمدينة سيئون مدراء الرشكات 
املتقدمة لتنفيذ عقود مرشوع مرافق 
الرصف الصحي بمدينــة تريم البالغ 

تكلفته 22 مليون دوالر.
ويأتي اللقاء هذا يف سياق استكمال 
اإلجراءات النهائية إلختيار الرشكات 
املنفذة، ورفع النتائــج اىل الصندوق 
العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي؛ 
للمصادقة عليها واملوافقة عىل توقيع 

العقود، والبدء بتنفيذ املرشوع.
حرض اللقاء مدير عام املؤسســة 
املحلية للمياه والرصف الصحي بوادي 
وصحراء حرضمــوت املهندس عامر 
العامري، واستشاري املرشوع املهندس 

مصطفى أبو تحســني، ومدير الوحــدة التنفيذية 
للمرشوع.

وتأتي هذه التحركات الحكومية والتي تشهدها عدٌد 
من املحافظات املحررة وبمقدمتها حرضموت، املهرة، 

شبوة، ومأرب، تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس 
الوزراء الدكتور معني عبدامللك، بتعزيز دور مؤسسات 
الدولة، وتحريك عجلة التنمية وفق اإلمكانات املتاحة.

وكان القائم بأعمال وزيــر املياه والبيئة املهندس 
توفيــق الرشجبي، قــد اطلع عىل ســري العمل يف 

مرشوعــات الرصف الصحــي ملدینة 
سیئون بمحافظة حرضموت.

وتعرف الرشجبي خالل الزيارة عىل 
شــبكات املرشوعات ومحطة الضخ 
ومحطة املعالجة ومــا تم إنجازه من 
أعمال يف عدد من املشــاريع واألعمال 
الجاري تنفيذها يف خطوط الشبكات 
داخــل مدينــة ســيئون بأقطارھا 

املختلفة.
كما اطلع القائم بأعمال وزير املياه 
والبيئة، عىل عملية اإلنتھاء من الھیكل 
الخرساني ملحطة الضخ تمھيداً للبدء 
يف الرتكیبات املیكانیكیــة، واإلنتھاء 
من أعمال الحفر وتشــكیل أحواض 
املعالجة، وعزل األحواض واإلنتھاء من 
تشكیل الطرق الداخلیة، والجسور يف 

املدينة.
وحث القائم بأعمال وزير املياه والبيئة، املقاولین 
املنفذین للمشاريع، بذل الجھود واإللتزام بالربامج 

الزمنیة، وتنفیذ األعمال طبقاً للمتطلبات الفنیة.

اطلع على سير مشاريع الصرف الصحي في سيئون

الشرجبي يلتقي مدراء الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي في تريم بتكلفة 22 مليون دوالر



الخميس الــعـدد »1901« 10 ربيع أول 1٤٤1هـ 
المـــوافــق 7 نوفمبر 2019م استطالع 12

:» علـــمــاء ودعـــاة اليـــــمن يكــشـفـون لـ»

أسـرار ودوافع احتفاالت الحـوثي  بالمولد النبوي!
 نائب رئيس هيئة علماء اليمن: يزعمون حبه وينكرون سنته ويخالفون هديه ويطعنون في عرضه ويبغضون أحب الناس إليه

 مفتي مدينة عدن: الحوثي فرض االحتفال على الناس بالقوة وإجبارهم على المشاركة بالنفس والمال لتكريس دعواه في الحق اإللهي وتقوية مشروعه

- ما هــي األرسار واألهداف والدوافــع الخفية 
لالحتفاء بهذه املناســبة عند الحوثي والتحشــيد 

والتجييش لها؟
- ما مصري األموال الباهظة التي يتم جبايتها جرباً 
من الرشكات واملؤسســات واملحال التجارية ورجال 
املال واألعمال واألفراد؟ وهل يجوز أخذها من الناس 

عنوة؟
- هــل ما يعملــه الحوثي اليوم مؤرشا ســليما 
للتعبري عن حب النبي واالحتفاء به؟ وماهي الطريقة 
الصحيحة للتعبري عن حبنا لرسول الله واالحتفاء به؟

وكانت إجاباتهم عىل النحو التايل:
مجهود حربي وإثراء املتنفذين

يقول الشــيخ/ أحمد املعلم نائــب رئيس هيئة 
علماء اليمن: "عادة الرافضة يف اختالق املناســبات 
واســتثمارها سياســيا وطائفيا كما يستثمرون 
ما يســمونه بيوم الغدير وعاشــوراء وغريهما من 
املناســبات؛ فدينهم قائم عىل الحقد ملن يخالفهم، 

واستغالل أي فرصة للتأليب عليه".
ويواصل املعلم حديثه لـ"26سبتمرب" قائالً: "لكن 
مناســبة املولد هناك مفارقات عجيبة عند الرافضة 
ومنهم الحوثيون؛ يزعمون أنهم يحبونه وهم ينكرون 
سنته، يزعمون أنهم يحبونه وهم يطعنون يف عرضه، 
يزعمون أنهم يحبونه وهم يبغضون أحب الناس إليه، 

يزعمون أنهم يحبونه وهم يخالفون هديه".
ويضيف: "وهناك مفارقة بينهم وبني من يقيمون 
املوالد، ال يقيمون املوالد مثل سائر النحل، هم ينفقون 
األموال ويســاعدون املحتاجني وهؤالء باسم املولد 
ينهبون أموال التجار ويفرضون عليهم املكوس بغري 
حق، وتلك األمــوال الطائلة ال أحد يعرف بالدقة ماذا 
يفعلون بها؟! لكن أقــرب االحتماالت أنها تذهب ملا 
يسمونه املجهود الحربي، يعني لتقتيل أبناء اليمن، 
واالحتمال الثاني أنهم يأخذونها إىل جيوب املتنفذين 
منهم، وعىل كال االحتمالني فيحرم دفع األموال إليهم 
يف حال االختيار، وما يفعلونه ليس تعبرياً عن حبهم 
له، وال يمكن أن يمتلئ قلــب بمحبته وفيه الخصال 
املذكورة أعاله، والتعبري عن محبته يكون بمحبة من 
يحب، وباتباع هدية ونرصة سنته، واإليمان بكل ما 

ثبت عنه".

أكل أموال الناس بالباطل
 من جهته قــال مفتي مدينة عدن الشــيخ عيل 
بارويس: "إن فرض الحوثيني األموال من أكل أموال 
الناس بالباطــل، فال زلنا يف اليمــن نعاني من آثار 
االنقالب الحوثي ومن تسلطه عىل الناس، وفرض آرائه 
ومعتقداته بالقوة، وتغيري البيئة املجتمعية والثقافية 
وارتهانها ملشاريع خارجية حاقدة عىل الشعب اليمني 
املسلم املســالم بطبعه وفطرته، ولذا رأى العقالء أن 
سبب استغالله ملناسبة املولد النبوي ما هو مألوف من 
االحتفال الطوعي مع ما فيه من مخالفات رشعية، 
ولم يكن مــن هدي علماء األمــة املحققني لكن زاد 
عليها أمر آخــر وهو فرض هذا االحتفال بالقوة عىل 
الناس وإجبارهم عىل املشاركة باملال والنفس، وهو 
بهذا يحاول استغالل هذه املناسبة سياسيا لتكريس 
دعواه يف الحق اإللهي يف الحكم وانحصاره يف البطنني، 
فريى أن االحتفال بهذه املناسبة يسري يف اتجاه تقوية 

مرشوعيته يف أوساط املجتمع".
ويضيف يف حديثه لـ"26ســبتمرب": "وال يخلو 
االحتفال من دخول معتقــدات دخيلة عىل املجتمع 
اليمني للتأثري عىل ثقافته وعقيدته وفرض أموال عىل 
الرشكات واملؤسسات واالفراد ال عىل سبيل الندب بل 
عىل سبيل الوجوب والحتم وهو من اكل أموال الناس 
بالباطل ومن يتعدى تعديا رصيحا عىل أموال الناس 
املعصومة إنفاقها يف غري وجوهها املرشوعة، فالنبي 
صىل الله عليه وسلم ال يبيح الظلم والتعدي، كما أنه 
من املحدثات التي نهى النبي صىل الله عليه وســلم 
منها، لقوله: )وإياكم ومحدثات األمور؛ فان كل بدعة 
ضاللة...( الحديث، والطريقة الصحيحة ملحبة النبي 
صىل الله عليه وســلم هي باالقتداء به والسري عىل 
سنته اعتقادا وقوال وعمال )قل إن كنتم تحبون الله 

فاتبعوني يحببكم الله(".

استعباد وتسلط
الشيخ محمد بن عيل راجح عضو جمعية علماء 

اليمن قال من جهتــه: "األرسار واألهداف والدوافع 
الخفية لالحتفاء ببدعة املولد النبوي تتلخص بنقاط 
أربع هي-نرش البدع والضالالت والعقائد الجارودية 
االثني عرشيــة الرشكية بكاملها ومــن ذلك دعاء 
األموات واالستغاثة بهم واستقبال األرضحة والقبور 
وإحياء االحتفاء بالغدير وعاشوراء وغريها. - جمع 
األمــوال واإلتاوات واملكــوس والرضائب والجمارك 
والتربعات والصدقات بالحديد والنار والقوة والقرس 
والقهر ومصادرتها فجزء إلحياء هذه البدع واألكثر 
للعصابات واملليشيات واملرشفني والشعب يموت جوعاً 
وفقراً وذالً وهواناً. - الوصول إىل الســلطة وإخضاع 

الرقاب واستعباد الناس والتسلط 
عليهم وإذاللهــم وإخضاعهم - 
الهيمنة والرتكيع واإلخضاع لكل 
من خالفوهــم وأن من لم يحتفل 
ببدعة املولد البدعي فهو عندهم 
يكره النبي صىل الله عليه وســلم 
وعىل إثر ذلك فهو كافر حالل الدم 
حالل العرض حــالل املال مباح 

يفعلون به مايشاؤون".
وعن مصري األموال التي تجمعها 
مليشــيا الحوثي قال بن راجح: 
"مصري هــذه األمــوال الباهظة 
التي يجرب الناس عىل دفعها عىل 
قســمني األول منها وهو القليل 
إلقامة طقوس البدعــة والثاني 
وهو األكثر لعصابات ومليشيات 
الحوثي نهبا وغصًبا واختالســاً 
وحيلًة وما يفعله الحوثي مؤرشا 
خطريا للتعبري عــن ابتزاز ونهب 
وسلب وغصب وقهر وذل الناس 
وذلك بأخذ أموالهم وإفساد دينهم 
ونرش البدع والضالالت والرشكيات 
واملخالفات املوصلــة إىل اإللحاد 
والزندقة والنفاق ألن الجاهل إذا 
ظن أن هذا هو دين الله الحق الذي 
جاء من الله تعــاىل كره وبغض 
الدين وانحــرف وزاغ وضل وكفر 
وتزندق ألن هذه األفعال الحوثية 
البدعيــة من شــاهدها رفضها 
وردها وكرهها ولربما كفر ونافق 
وتزندق والعيــاذ بالله ملا يرى من 
عنرصية ســاللية وابتزاز ونهب 
وخرافة وضالل وجهل وغري ذلك".
ويختتم بــن راجــح حديثه 
"الله  بالقول:  لـ"26ســبتمرب" 
املستعان إذن فهذا ليس حباً للنبي 
صىل الله عليه وسلم بل هو إفساد 
للدين والدنيــا وتخريب وتدمري 
للمعتقــدات الصحيحة وإحالل 
الضــالل والزندقة محــل الدين 
واإلسالم والرشع والهدى والنور".

مولد المليارات
أما الشيخ محمد الحزمي عضو 
مجلس النواب وناطق هيئة علماء 
اليمن فقال: "الحوثي يف حالة حرب 
يحتاج املليارات التي يجمعها باسم 
املولد تخيلوا لو معنا يف املحافظات 
التي تحت سيطرة الحوثي مليون 
متجر وكل متجر دفع 3 آالف ريال 

يعني سيَجمع 3 مليار ريال".
وأضاف الحزمي: "إيران قلب التشــيع ال تحتفل 
بمولد النبي صىل الله عليه وآله وسلم ألنها ال تحتاج 
لذكرى جمع املليــارات كما يفعل الحوثي بســبب 
ســيطرتها عىل كل ثروات البالد، اذن االحتفال ليس 

مسألة عقدية عندهم بل استثمارية".
ويؤكد الشيخ الحزمي قائال: "الخالصة : احتفال 
الحوثي باملولد هو مولد املليارات وليس مولد النبي، 
اما النبي لو كانوا صادقني بحبه لصانوا عرضه من 
القذف، وصحابته من اللعن والسب، وأتباعه من القتل، 

واتبعوه بإحسان".

كذب وزور
من جهته يقول الباحث والكاتب الشــيخ/ أنور 
الخــرضي: "األرسار واألهداف والدوافــع الخفية 
لالحتفاء بهذه املناســبة عند الحوثي والتحشــيد 
والتجييش لها، هي ترسيخ العالقة بني الفكر الحوثي 
والنبي ورابطة النســب به لخلق نوع من القداسة 
والهالة واملرشوعية يف نفــوس االتباع والناس هدف 
لهذه الفعاليــات التي يتم تمريرها عىل البســطاء 
والعوام. فهم يعلمون أن فعالهم وأعمالهم ال تؤهلهم 
للقيام بمسؤولية السلطة وأمانة الحكم الذي اغتصبوه 
عنوة عىل الشعب بدون وجه حق فيعودون ملثل هذه 

األســاليب البدعية الكتســاب يشء من املرشوعية. 
فالتشيع نوع من غســيل الدماغ حيث يصبح الفكر 
معطال عن البحث والسؤال والتحليل والنقد خاضعا 
للخرافــة والهــاالت املصطنعة حول األشــخاص 
والسالالت بصيغة دينية تعطيهم وصفا فوق البرش".
وأضاف الخضريي: "وأما مصري األموال الباهظة 
التي يتــم جبايتها جربا من الرشكات واملؤسســات 
واملحال التجارية ورجال املال واألعمال واألفراد؟ وهل 
يجوز أخذها من النــاس عنوة؟ فال يجوز أخذ أموال 
الناس بغري وجه حق وهذه الجبايات التي تؤخذ باسم 
املولد وغريه ليست مما فرض يف القرآن الكريم أو السنة 

النبوية ولكنهم يستحلونها باسم النبي صىل الله عليه 
وســلم كذبا وزوراً. وهي يف الحقيقة تذهب لخدمة 
املتنفذين منهم وتعود عىل مقاوليهم الذين يتاجرون 
باسم الدين ويشء بســيط منها يرصف يف احتفاالت 
ال تغني وال تسمن من جوع وخوف وجهل. وعوضا 
عن إعطاء الناس مستحقاتهم من الرواتب واألموال 
العامة واإلحسان إليهم يف ظل األزمات التي خلفتها 
حروبهم العبثية إذ بهم يأكلون األخرض واليابس عىل 
الناس. وهذه نتيجة كل مال أخذ من سحت وبباطل".
وواصل الخضريي حديثه قائالً: "فمن أحب النبي 
صىل الله عليه وســلم عليه أن يقتدي بفعاله ال أن 

يتسلق عىل نسبه ويتعيش باسمه يف حني أن أخالقه 
وأقواله وأفعاله ال تمت ألخالق وأقوال وأفعال إنسان 
سوي فضال عن نبي كريم وهاد رحيم، ما قيمة املحبة 
واملخالفة ملنهجه واملعصية ألوامره وتشويه صورته 
هو ما يبثه هؤالء الجهلة الفسدة الظلمة؟! لو صدقوا 
مع رســول الله صىل الله عليه وسلم وأحبوه لقاموا 
بمقتضيات املحبة، بأن ينارصوا دينه وأمته ويحيوا 
سنته ويقتدوا به ويكفوا ظلمهم وفسادهم وقتلهم 
وإجرامهم ضد الناس. فموجب املحبة الطاعة واالتباع 
وليس االبتداع واملخالفة واإلجرام.. وما أغنى الرسول 

عن أمثال هؤالء فســريته العطرة خري وأجل من نتن 
سريتهم وفعالهم القبيحة".

اإلسالم جاء لتحرير االنسان من العبودية
الشــيخ الخرض بن حليس عضو مؤتمر الحوار 
الوطني من جانبه قال: "جرت عادة الشيعة تاريخيا 
ركــوب مثل هذه املناســبات واالســتفادة من تلك 
الطقوس والخرافات الستدرار االموال من البسطاء 
لتمويل مرشوعاتهم الفكرية واســتمرارا لرتبحهم 
غري املرشوع من مثل هذه الطقوس واملناســبات.. 
ومصري هذه األموال وسيلة من وسائل الربح والتمويل 
للشخصيات الكربى التي تقود مثل هذه املشاريع لبقاء 
التزييف وإغفال العقــل وتغييبه 
ايضا.. وما يقــوم به الحوثي ليس 
مؤرشا ســليما، وإنما هو تغييب 
للعقل املســلم بتحويل اإلسالم إىل 
رشكة عائلية وطبقاتية ســاللية 

آسنة".
وأضاف ابن حليس: "اإلســالم 
جاء النتــزاع اإلنســان وتحريره 
من العبودية بــكل أنواعها وإعالن 
مسار التوحيد النقي الذي ال تلوث 
فيه، اإلســالم جاء يسرتد انسانية 
اإلنســان ويحيي الفطرة السليمة 
التي فطر الله الناس عليها، لم يأت 
اإلسالم ملثل هذه الخرافات وال لنرش 
الطائفية وال لتضييق حياة اإلنسان 
وتعقيدها بمثل هذا السلوك التافه 

الذي يمارسه الحوثيون".
واختتم بن حليس حديثه بالقول: 
"الحوثيون لألســف قدمــوا املولد 
النبوي كورشــة احتكارية يتم من 
خاللها تلوين الناس وتجييشــهم 
معنويا وماليــا لتمويل مرشوعهم 
الســاليل اآلســن وإحياء نزعات 
الجاهلية بــني العباد.. نحن نراهن 
عىل الوعي بــني الناس وعىل رفض 
الله التام ملثل هذا التغييب الجاهيل 

)ويأبى الله إال أن يتم نوره(".

البعد السياسي واالقتصادي 
للمولد النبوي عند الحوثي

أما الباحث يف الفكر اإلســالمي 
د. كمال القطوي فتحدث بنوع من 
التفصيــل، حيث أشــار يف مقدمة 
له إىل "أن هنالك جــدال قديما بني 
الشــكل واملعنى، ففي حني تكرس 
رسالة التوحيد االعتناء باملعنى تنزع 
الوثنيات إىل إبراز األشكال والرموز 
ومن ثم تصمم الطقوس التي تحتفي 
باألشــكال والرموز، وأكرب مظهر 
لهذا التباين بني املنظور التوحيدي 
واملنظــور الوثني يتمثــل يف نتاج 
الحضارات، فالحضارة اإلســالمية 
وقلبها التوحيد اهتمت بإنتاج املعاني 
بينما احرتفــت الحضارات الوثنية 
التجسيد واألشكال والطقوس، ولذلك 
غرقت املسيحية يف الطقوس املتكررة 
واألعيــاد والتماثيل لتجتذب الناس 
إىل ساحتها، وتحافظ عىل دورانهم 
حول القسس والباباوات، ومرد قبول 
الناس لهذه وتلك؛ عائد إىل مستوى 
نضج اإلنسان، فكلما ارتفع مستوى النضج تجاوز 
اإلنسان األشــكال والطقوس واهتم باملعنى، وكلما 

انحدر اإلنسان تكالب حول األِشكال والطقوس".
وأضــاف: "هذا مدخل مهم لفهــم ظاهرة املولد 
النبــوي وعاشــوراء وغريها من االحتفــاالت التي 
يبالغ فيها التيار الخرايف يف أمة اإلســالم، ومرد ذلك 
إىل خواء املعنى عند هــذه الطوائف، وتناقض املنطق 
مع املنظور القرآنــي، فيعمدون إىل التغطية عىل هذا 
التناقض بإشباع عاطفي يمنحهم املرشوعية والتفاف 
الجماهري حولهم، وُينيس الجماهري همومها الحقيقة 

من حريات وحقوق وتنمية، فيغرق الوجدان املسلم 
يف الطقوس املزيفة، ويغيب العقل عن الوعي بواجب 
اللحظة، وُتلهى عن مناكشة الطغاة واملستبدين ألنها 

تجد سلوتها يف الذهاب إىل هذه العزاءات املستمرة".
وأوضح الدكتور كمال أن األبعاد السياسية للمولد 

عند الحوثي تتمثل يف عدد من األمور منها:
- ترســيخ الرشعية الدينية للحكــم الحوثي، إذ 
الرسالة التي يوحيها املولد الحوثي، أن ابن رسول الله 
وقائد املسرية القرآنية – كما يزعمون – يحتفي بمولد 
جده، ومن مقتضيات طاعــة الجد واالحتفاء به، أن 

ُيطاع الحفيد ويتبع.
- إلهاء الجماهري بالطقوس العاطفية، للتغطية 
عىل الفشل الســيايس واالقتصادي والعسكري الذي 
تتكبده املليشيا، ففي املولد شحنة عاطفية تروي ظمـأ 
الجماهري العطىش لتحقيق مقاصد ثورة 21 سبتمرب 

"كما يصورها الحوثي التباعه".
- تحشــيد املقاتلني وتعبئة الجبهــات باألطفال 
الذي يسقطون يف فخ املولد، ويكونون فريسة سهلة 
لالصطياد بعد الشحن العاطفي الذي يتم يف املولد، وقد 
كشفت العديد من التقارير أن املولد واحدة من أدوات 

الحشد والتعبئة لدى مليشيا الحوثي.
- التغطية عىل الحقيقة الالدينية للمرشوع الحوثي، 
من خالل الشعائر الدينية، فجوهر املرشوع الحوثي 
مرشوع ال ديني " يعادي جوهر الدين اإلسالمي من 
خالل تجهيل النــاس، ومحاربة دور القرآن وتهجري 
علماء اإلسالم وإِشاعة الفساد الخلقي واملايل، وتصنيم 
فئة من دون الناس لتكون هي املمثل للدين يف األرض"؛ 
وقد الحظ النــاس قديماً وحديثاً هــذا االنبتات بني 
املرشوع الحوثي والتدين، وهم يالحظون نوعية األفراد 
الذين يجتذبهم الحوثي وأغلبهــم من قطاع الطرق 
واألحداث وأصحاب السوابق، فتأتي مثل هذه الطقوس 

لتضفي صبغة دينية عىل حركة الحوثي وأتباعه.
- إضفاء الرشعيــة السياســية و الجماهريية 
لالنقالب، فبمثل هــذه االحتفاالت يرجو الحوثي من 
خاللها إيصال رسائل للمجتمع الدويل بأن الجماهري 
معه، والشعب يســتجيب لندائه يف كل موسم، وأن 
الرشعية رشعية الشــارع املحتشــد خلف الحوثي، 
ال رشعية الفنادق – كما يســميها- ومن هنا نفهم 
التغطية اإلعالمية الضخمة التي ترافق املولد، وكشف 

القطوي عن األبعاد االقتصادية مبينا انها ترتكز يف: 
- تغطية نفقات الحركة الحوثيــة، إذ االحتفال 
يمنحه الحركة مورداً جديداً وبنــداً لم يكن يف بنود 
موازنة الحكومة اليمنية، ورغم غياب األرقام الدقيقة 
لحجم النهب والسلب باسم املولد النبوي، إال أن بعض 
املراقبني يقدرون أنها تصل ملئات املاليني لعموم دائرة 
الجباية باسم املولد النبوي، بل أن بعض مدراء املدارس 
ألزموا جميع الطالب بدفع رضيبة املولد، وإال تعرضوا 

لإليذاء.
- إشباع حاجات األتباع، فالحركة الحوثية تقتبس 
من اإلمامة فكرة تمويل العساكر واألتباع من خالل 
إطالق أيديهم يف أموال الناس جباية وجمعاً، فيتشكل 
والء متني من قبل األتبــاع لقيادة الحركة باعتبارها 
تمنحهم رشعية النهب والسلب، كما أن يف توريطها 
لهذه العصابات يف مثل هذه األعمال اإلجرامية يجعل 
املصري واحد، فينعقد الــوالء لقيادة الحركة الحوثية 
ومســريتها حتى ال تقع هذه العصابات تحت طائلة 

املساءلة املجتمعية حال سقط مرشوع االنقالب.
- ممارسة اإلذالل للمناطق الرافضة لالنقالب، من 
خالل اإلتاوات التي تجمع باسم املولد، إذ تمثل رضيبة 
املولد واحــدة من أدوات إخضــاع املجتمع الرافض 
لالنقالب، وتطبيعه للقبول باألمر الواقع، واستنزافه 
مالياً بكل وسيلة، حتى يفقد القدرة عىل املقاومة، أو 
يهاجر أحراره وتجاره، فيسقط تحت هيمنة شاملة 
ملرشوع االنقــالب ويف رضيبة املولد ترســيخ للوالء 
لدى األتباع، بحيث تتأكــد الحركة من مدى والئهم، 
واستعدادهم لدفع رســوم رمزية إلثبات قناعتهم 
باملسرية االنقالبية وفكرها، وإن كانت رسوما رمزية 

للتأكد وترسيخ القناعات الطائفية ال أكثر.
و يخلص د. القطــوي إىل أن جذر األزمة كامن يف 
عقلية توثني دين التوحيد، واستخدام هذه الطقوس 
املبتدعة لتخدير الجماهــري وإلهائها عن قضاياها 

املرشوعة يف التحرر والتنمية والعدالة.

مــا يجــري اليــوم فــي بالدنــا تحــت يافطــة االحتفــال بالمولد 
النبوي الشريف من ترتيبات وتجهيزات جيش لها الحوثي كل 
اإلمكانيــات المادية والبشــرية في مختلف أجهــزة الدولة التي 
اغتصبها؛ يعد قطرنة بنسختها الجديدة الخضراء لقياس مدى 
زنبلة الناس وتركيعهم للوجه اإلمامي الجديد القديم. مناسبة 
المولد التي ظاهرها الدين وحب النبي وباطنها الثراء الفاحش 
وجمع المليــارات للقيــادات الحوثية، وإيصال رســائل للداخل 
والخارج بأنه المســيطر على زمــام األمور وجمــوع الناس، كما 
لوكان الناس خرجوا لالحتفال طواعية ووالء للحوثي. احتفال 
الحوثــي من ورائه أســرار وأهداف ودوافع ليســت معلنة لكنها 
معلومــة وواضحة لدى كل ذي بصيــرة  ووعي، وإلن االحتفال 
ألبسه الحوثي عباءة الدين.. "26سبتمبر" أجرت استطالعا مع 
عدد من علماء ودعاة اليمن ووجهت لهم أســئلة االســتطالع 

التالية:

   استطالع/ قائد الحسام 

   الشــيخ الخضر حليــس: ما يقوم به الحوثي 
تغييب للعقل المســلم بتحويل اإلسالم لشركة 

عائلية وطبقاتية ساللية آسنة
  د. كمــال القطــوي: يســعى الحوثــي مــن خالل 
المولــد لترســيخ الشــرعية الدينية للحكــم وإلهاء 
الجماهير بالطقوس العاطفية للتغطية على فشله

  الشــيخ محمد بن علي راجح: ما يعمله الحوثي باســم المولد إفســاد للدين والدنيا وتدمير 
للمعتقدات الصحيحة وإحالل الضالل محل الهدى والنور

   الشيخ محمد الحزمي: االحتفال ليس مسألة عقدية بل استثمارية والمولد عند الحوثي هو 
مولد المليارات وليس مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

  الشــيخ أنــور الخضري: يعلــم الحوثة أن أعمالهم ال تؤهلهم للقيام بمســؤولية الســلطة والحكم لذلك 
يتخذون المولد لترسيخ العالقة بين الفكر الحوثي والنبي ورابطة النسب لخلق قداسة وهالة ومشروعية
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دور القطاع الخاص في التنمية
وعن أهمية دور القطــاع الخاص يف خلق تنمية 
اقتصادية قوية تخدم املجتمــع وتعزز من فرص 
الســالم وحل النزاعات بني الفرقاء، يقول األستاذ 
إبراهيم بن قفلة الباحــث واألكاديمي املختص يف 
الشــؤون اإلدارية واالقتصاديــة: »يحتل القطاع 
الخاص اليوم دوراً كبــرياً يف تحقيق التنمية للدول 
واملجتمعات، وذلك ملا يتمتع به هذا القطاع من قدرات 
وامكانيات كبرية تؤهله للقيام بدور قيادي يف تحقيق 
األهداف التنموية للــدول واملجتمعات خصوصاً يف 
ظل التحوالت االقتصادية الســاعية إىل تعزيز دور 
القطاع الخاص يف املجال االقتصادي وتقليص دور 
الدولة وحرصها يف مجاالت الخدمة العامة املرتبطة 
باألمن الداخيل والخارجي والقضاء وبعض الخدمات 

العامة«.
ويضيف بن قفلة: »يف اليمن كان للقطاع الخاص 
دور أســايس يف املجــال االقتصــادي حيث كانت 
مساهمة القطاع الخاص يف الناتج املحيل اإلجمايل 
تصل اىل نسبة 62% عام 2014م قبل الحرب، وتعزز 
دور االقتصاد خالل الحــرب الراهنة اىل ان وصلت 
نسبة املساهمة اىل 70% عام 2016م وهذا املؤرش 
يوضح قدرة القطاع الخاص عىل تحقيق اإلستمرارية 

يف االنتاج يف ظل تصاعد الحرب«.
ويواصــل حديثه قائالً: »كمــا يمكننا مالحظة 
ذلك أكثر مــن خالل مقارنــة اإلنكماش الحاصل 
يف القطاعــني العــام والخاص حيــث كان معدل 
اإلنكماش يف القطاع العام وصل اىل نســبة %31- 

بينما اإلنكماش االقتصــادي يف القطاع الخاص لم 
يتجاوز نسبة 18%- خالل عامي 2015م و2016م 
وهذا مؤرش اوضــح يف قوة ومتانة القطاع الخاص 
عىل تحدي األزمات وتجاوز الظروف الصعبة التي 

خلقتها الحرب الراهنة«.
ويشدد بن قفله بالقول: »ولهذا يمكن القول: إن 
أي تنمية اقتصادية حديثة لن تتحقق اال يف ظل قطاع 
خاص قوي وفعال وليــس فقط محصوراً دوره يف 
التنمية االقتصادية، بل يصل حتى تحقيق الســالم 
وحل الرصاعات السياسية والعسكرية والكثري من 
التجارب يف العالم تربهن عىل هذا الدور الشــامل 
التنموي الذي يمكــن أن يلعبــه القطاع الخاص 
يف عملية التنمية الشــاملة وبناء السالم وتجاوز 
الرصاعات واألزمات السياسية والعسكرية، وأبرز 
تلك التجارب تجربة بناء السالم يف منطقة البحريات 
الكربى روانــدا وبروندي الذي كان للقطاع الخاص 
دور أسايس يف تحقيق السالم وحل النزاع والرصاع 

األهيل الدامي«.

إمكانات ومزايا متعددة
حرضموت كغريها من املحافظات اليمنية التي 
ترضرت من اتون الحرب التــي فرضها الحوثيون 
عىل الشعب اليمني، إال أنها اليوم وبعد تحريرها من 
براثن الجماعات االرهابية املسلحة أخذت يف التعايف 
واالنطــالق نحو آفاق ارحب واوســع وعزز وجود 
الحكومة الرشعية من االستقرار األمني الذي سهل 
من تعزيز الفرص اإلستثمارية التي تتنامى عاماً بعد 

عام رغم املعوقات والعراقيل والصعوبات.

محافظة حرضموت التي حباها الله بمقومات 
طبيعية تميزها عن غريها من املحافظات اليمنية 
ناهيك عن التاريخ والحضــارة العريقة التي تمتد 
جذورها يف األرض آالف الســنني منها املســاحة 
الواسعة التي تبلغ 193.032 كيلو مرتاً مربعاً تتوزع 
عىل ثالثني مديرية، وسواحل ممتدة تطل عىل بحر 
العرب املفتوح عىل املحيط الهندي تصل مساحتها 

نحو 120كيلومرتاً ترتبط بطرق التجارة العاملية.
والسترشاف هذه الفرص االســتثمارية الكثرية 
واملتعددة التــي تعكف الهيئة العامة لالســتثمار 
بمحافظة حرضموت عىل إعدادها بقيادتها الجديدة 
الدكتور محمد عيل الجوهي، والذي التقيناه يف مكتبه 
بمدينة املكال للتعرف عن آفاق وفرص االســتثمار 

الواعدة يف حرضموت.
بحماسة شديدة وحيوية ال تخلو من ارصار، قال 
الدكتور الجوهي بداية: »نعكف حالياً يف الهيئة العامة 
لإلستثمار بحرضموت عىل تقديم حزمة من الفرص 
اإلستثمارية الواعدة التي يمكن من خاللها عمل نقلة 
نوعية يف تنمية املحافظة وتسهيل اإلجراءات أمام 

املستثمرين الجادين«.

بيئة استثمارية جاذبة
وعن واقع االستثمار يف حرضموت اليوم، يقول 
الجوهي: »يويل محافظ محافظة حرضموت قائد 
املنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج ساملني 
البحسني اهتمام خاص بعملية االستثمار باملحافظة 
وباملستثمرين، ونحاول حالياً مع السلطة املحلية 
الرتكيز عىل القطاع الخاص، وال يخفى عىل الجميع 
الوضع الذي تعيشه البالد حالياً، وكون حرضموت 
تتميز عن غريها من املحافظات باســتقرار أمني 
ملحوظ يشــهده كل زائر لهــا وتتمتع بمقومات 
استثمارية كبرية نعمل مع الســلطة املحلية عىل 
خلق بيئة استثمارية جاذبة لالستثمارات الوطنية 

واملحلية«.

وعن أهــم مالمح الفرص 
اإلستثمارية التي تتميز بها 
حرضموت مدير فرع الهيئة 
العامــة لالســتثمار قال: 
بكراً،  الزالــت  »حرضموت 
بها من الفرص اإلستثمارية 
العديدة ويف كافة القطاعات 
للمستثمرين  متاحة  الزالت 
منهــا القطاع الســمكي، 
والقطــاع الزراعــي، قطاع 
العقار واملدن السكنية وغريها 

الكثري«.
وأضاف: »نحن نعمل حالياً 
يف الهيئة عىل اعــداد كتيب 
اإلستثمارية  للفرص  شامل 
بجميــع مديريات ســاحل 
حرضموت وقمنا بالجلوس مع املحافظ البحسني 
بهذا الخصوص وتم مخاطبة مدراء عموم املديريات 
ومكاتب الوزارات املعنية باإلستثمار عىل ان يرفع 
الجميع بالفرص اإلستثمارية املتاحة كل يف مجاله 
وبعد ذلك سنقوم بجمعها يف كتيب شامل وسنقوم 
بزيــارات لدول الجوار للتســويق لهــذه الفرص 
اإلســتثمارية وسنســتهدف عىل وجه الخصوص 
رجال األعمــال الحضارمة املقيمني يف دول مجلس 
التعاون الخليجي وســنعرض عليهم هذه الفرص 
اإلستثمارية املختلفة وسنتيح لهم الدعوة لإلستثمار 
يف حرضموت، وهنا أحب أن أؤكــد أن هذا الكتيب 
سوف يسهل للمستثمر اإلطالع والتعرف عىل الفرص 
اإلستثمارية املتاحة ويختار من هذه الفرص املجال 
الذي يرغب االســتثمار فيه وال نمانع بأن يستثمر 
أي من رجال األعمال يف قطاعات أخرى لم يشملها 
الكتيب الذي نعكف عىل اإلعداد والتجهيز الالئق له«.

وواصــل الجوهي: »أود أن أشــري إىل أن الفرص 
اإلســتثمارية يف محافظة حرضموت متاحة لكل 
املستثمرين عىل املستوى املحيل والوطني واألجنبي 
ويعامل الجميع عىل قدم املساواة وقانون االستثمار 

اليمني الذي نعمل وفقه يضمن ذلك«.

تسهيالت للمستثمرين
وعن التســهيالت املقدمة للمســتثمرين، قال 
الجوهــي: »نحن حريصون عىل تنشــيط القطاع 
الخاص فال تنمية بدون الرتكيــز عىل هذا القطاع 
الحيوي واملهم وخاصة يف ظل الظروف التي نعيشها 
يف بالدنا، وهناك تسهيالت مقدمة من السلطة املحلية 
للمستثمرين، إضافة اىل املزايا التي يقدمها قانون 
اإلستثمار، منها الضمانات التي يقدمها للمستثمر 
منها ضمانات تتعلــق بأصل املرشوع وهي ضمان 
ضد نزع امللكية وضمان ضد التأميم، وكذلك يضمن 
القانون التسهيل للمســتثمر أن يحول ما يريد من 

أمواله للخارج عند الحاجة لذلــك ويحق له أيضاً 
اإلستعانة بالعمالة األجنبية«.

وأضاف: »كما يقدم القانون اعفاءات جمركية عىل 
اآلالت الثابتة للمرشوع اإلستثماري بنسبة %100 
و50% اعفاءات عىل مســتلزمات اإلنتاج.. وأنتم 
تدركون أن البيئة الترشيعية هي التي تســتقطب 
املســتثمرين بما تشــمله من مزايا وتسهيالت يف 
قانون اإلستثمار، هذه هي العوامل األهم يف تشجيع 
وجذب املستثمرين، وعربكم نطالب الجهات املختصة 
بإجراء بعض التعديالت عىل قانون اإلستثمار بحيث 
يصبح القانون جاذب أكثر ومالئم أكثر للمستثمرين 
مع التأكيد أننا نحرص عىل تسهيل أي صعوبات أو 
عراقيل قد تواجه أي مستثمر عند البدء بمرشوعه 

او خالل تنفيذه«.

مشاريع استثمارية قيد التنفيذ
وأكد مدير عام فرع الهيئة يف املحافظة أن »العديد 
من املشــاريع الحيوية والكبــرية مرشوع رشكة 
حرضموت للطوب األحمر برأسمال بلغ تقريباً 37 
مليون دوالر وانجز منه حوايل 80% وهو يتبع رجل 
االعمال بن هالبــي.. ولدينا مرشوع آخر نتوقع ان 
يدشن قريباً وهو مصنع لإلسمنت بمديرية الشحر 
بكلفة استثمارية بلغت حوايل 20 مليون دوالر انجز 
منه 60% وهو يتبع املســتثمر سالم باقازي. هذه 
مشاريع استثمارية واعدة وكبرية وستخدم التنمية 
يف حرضموت والوطن عامة كما انها ستســهم يف 
الدفع بتوظيف عمالة محليــة والحد من البطالة 

وخاصة يف فئة الشباب«.

قريبًا.. نظام النافذة الواحدة
وعن أهم الخطــط التي تعتــزم الهيئة العامة 
لالستثمار بمحافظة حرضموت القيام بها لتسهيل 
الفرص االستثمارية قال الدكتور محمد الجوهي: 
»نعمل يف الهيئة عىل اقامة نظام جديد لم يكن مفعالً 
سابقاً عىل الرغم من ان قانون االستثمار ينص عىل 
ذلك إال وهو »نظام النافــذة الواحدة« وهو ضمن 

قانون اإلستثمار رقم 15 لسنة 2010م«.
وأضاف: »سنتمكن من خالله أن تكون الجهات 
املعنية باإلستثمار ممثلة يف هيئة االستثمار مرفودة 
بموظفني أكفــاء وتخضع لــإلرشاف املبارش من 
الهيئة، والجهات هي: العقــار والصناعة والبيئة 
والجيولوجيا.. وغريها مــن الجهات التي يقتيض 

العمل وجودها«.
ويؤكد الجوهي أن »هذا العمل سيسهل معامالت 
املستثمرين وينجز طلبات الحصول عىل تراخيص 
اإلستثمار بشكل أرسع، والسيد املحافظ متحمس 
جداً لفكرة »النافذة الواحدة« ووعد بالعمل عىل تذليل 
أية صعوبات يمكن أن تواجه تنفيذها، ونحن نعمل 

عليها حالياً، وسندشن العمل بها قريباً«.

في ظل الحرب التي تشــهدها بالدنا ضد المليشيا االنقالبية كان اإلقتصاد هو المتضرر األكبر من 
عبث المليشيا اإلرهابية األمر الذي انعكس سلبًا على المواطن اليمني في كافة المحافظات.

وانطالقــًا من األهميــة الكبيرة التي يحتلهــا القطاع التجــاري والصناعي واإلســتثماري في إطار 
منظومــة اإلقتصاد الوطني، حرصت الحكومة الشــرعية على تذليل الكثير مــن الصعوبات التي 
تقف عائقًا أمام المستثمر الجاد، وأعطت صالحيات واسعة للسلطات المحلية في المحافظات 
المحررة لالنطالق نحو دعم اإلستثمار، وتعزيز الفرص اإلستثمارية بما يخدم التنمية المحلية، 

ويسهم في الحد من البطالة وتحديدًا فئة الشباب.

  محمد سعيد الحامدي/ المكال

فــــــــرص اسـتثـماريـــــة واعــــــــدة..

حضرموت تفتح أبوابها لالستثمارات الجـادة في كافـة القطاعات االقتصادية

 د. محمد الجوهي إبراهيم بن قفلة
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قياماً بواجبها شكلت السلطة املحلية أول لجنة 
يف العــام 2016م برئاســة عبدالرحمن الهجرة 
خرجت اللجنة بمقرتح ســلمته للمحافظ، وتم 

مناقشته وتداوله حتى 2017م.
ويف العام 2018م شكلت السلطة املحلية لجنة 

أخرى للنظر يف املشكلة والبحث عن حلول لها.

آلية عمل
توافقــت اللجنة عــىل آلية تحد مــن ارتفاع 
اإليجارات العقارية السكنية والتجارية باملدينة 
جاء يف ديباجيتها- حصلت الصحيفة عىل نسخة 
منها- إنه وانطالقاً من شكاوى املواطنني والتجار 
والنازحني واملرابطني يف الجبهات وأرس الشهداء 
والجرحى ممــن ترضروا من ظاهــرة اإلرتفاع 
الجنوني بمدينة مأرب التي تجاوزت نسبة الزيادة 
فيها 400% يف ظل الظروف اإلستثنائية التي تمر 
بها املحافظة التي تشــهد تدفقــاً للنازحني من 
محافظات عدة األمر الذي تسبب يف ارتفاع معدل 
الطلب عىل السكن وممارســة الضغط من قبل 
مالكي العقارات برفع اإليجــار بصورة خيالية 
لغرض اإلخالء للمحالت التجارية والشقق السكنية 
بغرض املزابنة غري الرشعية بواســطة سمارسة 
وبعض املكاتب العقارية استغالالً للظرف الحايل 
متجرديــن من كافة األخالق والقيم اإلنســانية 
مشــوهني الصورة والطابع العــام للمحافظة 

والسلطة الرشعية.

منطلقات قانونية
الجميل يف عمل اللجنة أنهــا انطلقت أيضاً يف 
مقرتحاتهــا من منطلق قانونــي، وكما جاء يف 
الديباجة أن الدراسة جاءت بناًء عىل القانون رقم 
)22( لسنة 2006م بشأن تنظيم العالقة بني املؤجر 
واملستأجر وعىل قانون التجارة الداخلية رقم)5( 
لسنة 2007 والئحته التنفيذية رقم )168( لسنة 
2009م وقانون )19( لسنة 1999م بشأن تشجيع 
املنافسة ومنع االحتكار وقانون حماية املستهلك 
رقم )47( لسنة 2008م الئحته التنفيذية لسنة 
2010م والقرارات الصادرة من رئاســة الوزراء 

املتعلقة بمحاربة الجشع ومنع التعسفات. 
ونظراً للصالحيات واملهام املناطة بالســلطة 
املحلية واألجهزة األمنية يف مواجهة تلك الحاالت 
وضبطها واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ عىل 
تسيري شؤون املجتمع وحماية مصالح املواطنني 
يف مواجهة اإلحتكار واإلستغالل والجشع من قبل 
التجار واملســتثمرين وأصحاب العقارات وعىل 
أحكام القانون رقم)4( لســنة 2000م بشــأن 

السلطة املحلية واللوائح املنفذة لها.

مقترحات
وبناء عىل قرار املكتــب التنفيذي يف اجتماعه 
الدوري بتاريخ 2018/12/5م بشأن تشكيل لجنة 
ملعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار اإليجارات والتدخل 
العاجل يف ضبط عملية األســعار والحد من تلك 
املخالفات والتجاوزات التي تســتهدف استقرار 
املواطن والسكينة العامة للمجتمع اقرتحت اللجنة 

مقرتحات عدة أبرزها:
- تفعيل األحكام العرفية والقانون املدني العام. 
- صياغة عقود وفق القانون رقم )22( لسنة 

2006م.
- ال يحق للمؤجر رفع اإليجار أكثر من مرة يف 

قيمة العقد. 
- أي زيــادة يف العقد خارج إطــار ما ورد يتم 

إلغاؤها من تاريخ شكوى املستفيد. 
- تشــكيل لجنة فنية من الجهات ذات العالقة 
واالختصاص وبعض الشــخصيات اإلجتماعية 
وعقال الحــارات واملكاتب العقاريــة املعتمدة 

واملشهود لها بالنزاهة والثقة. 
حســب املقرتح تقوم اللجنــة الفنية بمهام 
أبرزها وضع آلية تنفيذية وتقوم بالبت والفصل 
يف النزاعات وتقديم التفسري ألي شكوى وتحديد 
كشوفات بأسماء املؤجرين وتحديد عدد العقارات 
اململوكة والعقارات املؤجرة وتصنيفها وفق الفئات 
املحددة شعبي/ مســلح عادي/ مسلح حجر/ 

وإلزام املؤجر بإبرام عقود التأجري وفقاً لقانون 
)22( لسنة 2006م وتوفري الحماية الالزمة من أي 
تعسفات، وأخرياً تحديد الغرامات بحق املخالفني 
بموجب الئحــة العقوبات والغرامــات لقانون 
)22( بشأن تنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر 
باإلضافة إىل عقوبات اقرتحتها اللجنة.. تكللت تلك 

الجهود بإصدار تعميم.

تعميم
يف الـــ25 من ديســمرب 2018م أصدر مكتب 
الصناعة والتجــارة بمحافظة مــأرب تعميماً 
مذيالً بتوقيع وختم محافظها اللواء/سلطان بن 
عيل العرادة، رئيس املجلس املحيل باملحافظة إىل 
مالكي العقارات السكنية والتجارية، يتعلق بضبط 

إيجارات الشقق السكنية واملحالت التجارية.
التعميم حّذر مالك العقارات من التالعب بأسعار 

اإليجارات واستغالل حاجة النازحني والوافدين.
وتضمن التعميم اعتماد 25% للرفع كحد أقىص 
لإليجارات الســكنية عىل إيجارات عام 2014م 
و50% كحد أقــىص للمحالت التجارية عىل غرار 

ايجارات عام 2014م، عالوة عىل تحديد إيجارات 
الشقق السكنية واملحالت التجارية حديثة البناء 
باملرت املربع للسكن بقيمة )500( ريال للمرت املربع 

و)2000( ريال للمرت املربع للمحالت التجارية.
وأكد التعميم عىل أنه يمنــع منعاً باتاً التأجري 
بالعمالت األجنبية وإخراج الســاكنني واملزاولني 
النشاط التجاري ما قبل 2014م لغرض املزابنة 

واملزايدة طمعا وجشعا واستغالل الظرف الحايل.
كما يمنع استغالل ظروف النازحني واملرابطني يف 

الجبهات أو اجبارهم عىل رفع اإليجار أو الخروج يف 
حال عدم املوافقة عىل الزيادة - يلتزم مالك العقار 
واملســتأجر بمكاتبة العقد عرب املكاتب العقارية 
حتى يتسنى للجنة اإلطالع يف حال مخالفة بنود 
العقد ملا تــم التنويه عليه، الفتــاً إىل أنه يف حال 
املخالفة وعدم اإللتزام ســيتم اتخاذ اإلجراءات 

القانونية حيال ذلك.

الوضع لم يتغير
ما يقارب عام منذ تاريخ التعميم واليزال الوضع 
يراوح مكانه والكثري يتساءلون عن نتائج التعميم 
هل ُطبق؟ ويف ظل اإلمتعاض الحاصل من استمرار 
غالء اإليجارات قمنا بالنزول امليداني للمعرفة أكثر.

يقول أحد املواطنني: إن صاحب العقار السكني 
أبلغ املســتأجرين أنه يريد إخــالء املبنى بنهاية 
السنة بحجة أنه يريد تحويله إىل مركز تجاري ويف 
الحقيقة ال يريد إال زيادة يف اإليجار حسب كالمه.

يفيد صاحب محل تجاري أن اإليجار أصبح 100 
ألف بعد أن كان 50 ألفاً، وكذلك الحال مع الشقة 

التي يستأجرها. 
مســتأجر آخر يقول: كان إيجار املحل بسبعة 
آالف يف عام 2007م ثم ارتفع تدريجياً حتى أصبح 
بـــ30 ألفاً يف العــام 2014م، ويف العام 2015 - 

2016م ارتفع إىل مائة ألف ريال.
صاحب محل ذهب مســتأجر يف إحدى موالت 

الشارع العام أكد أن اإليجار بالعملة السعودية.

المواطن الضحية
غالء اإليجارات انعكس سلباً عىل سعر البضاعة 
واملواطن يدفع الفاتورة، هكذا أكد أصحاب املحالت 

التجارية. 
يف الجانب اآلخر تجد أن غالء إيجار السكن كان 
عىل حساب املعيشة ومتطلبات األرسة يشكو أحد 
النازحني من غالء اإليجار يقــول: اإليجار نهب 
مرصوف العيال وال أستطيع التوفيق بني متطلبات 

العيال وسداد اإليجار.
من خالل إفادة املستأجرين تبني أن ال يشء مما 
ورد يف التعميم قد طبق مما حذا بنا التوجه نحو 

مكتب الصناعة والتجارة الذي أصدر التعميم.

المحالت التجارية فقط
 حســب مدير مكتب الصناعة والتجارة فقد 
شكل املحافظ لجنة برئاسة عبدالله الباكري وكيل 

املحافظة للشؤون املالية واإلدارية.
وأكد يارس الحاشدي أن التعميم أصدر عىل غرار 
التعميم الذي توافقت عليه املكاتب بعد أن وجدوا 

تباطؤا وازدادت الشكاوى فتصدر مكتب الصناعة 
لكونه املعني باملحالت التجارية.

وأضــاف: »التعميم أصدر عىل ضوء دراســة 
تحليلية عىل غرار 2014م للمحالت التجارية وتم 
التجاوب يف البدايــة إذ قمنا بإرشاك املجتمع من 
عقال الحارات لينال التعميم صدى أكثر، لكن لم 
نوفق يف هذا الجانب إذ حصلت معارضة من بعض 

املستفيدين«.
الحاشدي أشــار إىل أن »املكتب تلقى عدداً من 
الشــكاوى وتمت املوافقة بني املؤجر واملستأجر 
برفع تراوح مــا بــني 50% إىل 70% يف بعض 
املحالت التــي كان إيجارها ضعيفاً رغم موقعها 
االســرتاتيجي تــم الرفع فيهــا 100% برىض 

الطرفني«.
وتلقى املكتب 62 قضية - حســب الحاشدي- 
وحلّها وما يقارب من 40 قضية تم التواصل مع 
مدير أمن مديرية املدينة، وتم إحالة بعض القضايا 

إليه ومنها ما رفعت اىل املحكمة للبت فيها.
وأضاف الحاشــدي: »التعميم بشأن املحالت 

التجارية طبق نوعاً مــا وكنا يف ما يخص املحال 
التي استؤجرت بعد 2016م نوفق ونقارب وأخذنا 
يف اإلعتبار املهنــة التجارية والنشــاط واملوقع 

الجغرايف«.
 مكتــب الصناعة والتجــارة حرص عمله عىل 
املحالت التجاريــة فقط وخاصة التجار القدامى 
ملعالجة أي رفع إيجار -حسب تأكيدات الحاشدي- 
عىل أن تتوىل عقارات الدولة واألشــغال الجانب 

السكني.

عوائق وعراقيل
مدير الشؤون القانونية بمكتب عقارات الدولة 
األستاذ/ عبدالعزيز عز الدين أشار إىل أن »اللجنة 
بذلت جهداً كبرياً ووصلــت بنتيجة وهو التعميم 
الصادر عنها لكن هذا التعميم واجه عراقيل لتنفيذه 
عىل أرض الواقــع من هذه األســباب والعراقيل 

كوجهة نظر شخصية هي:
أوالً: لنعلم جيداً أن العالقة بني املؤجر واملستأجر 
يحكمها عقد اإليجار املوقع من الطرفني ويحكمها 
القانون رقم 22 للعام 2006م بشأن تنظيم العالقة 
بني املؤجر واملستأجر وهذا القانون تصب معظم 
مواده لصالح املؤجــر، حيث يعطي الحق للمؤجر 
الحق بإخراج املستأجر من العني املؤجرة بعد إنتهاء 
العقد ورغبته بإخراجه خالل مدة 3 أشهر كمهلة 

للخروج.
ثانياً: وهو األهم اللجنة ال تستطيع تنفيذ قرارها 
يف مواجهة املؤجر إال بشــكوى خطية يتقدم بها 

املستأجر أمام اللجنة وهذا لم يحدث حتى اآلن.
ثالثاً: عدم وجود زخم إعالمي عرب وسائل اإلعالم 

املختلفة لتعريف الناس بوجود اللجنة وأعمالها.
رابعاً: عدم اجتماع اللجنة بشــكل دوري وعدم 
وجود مكان رسمي لها إلستقبال شكاوى املواطنني.
خامســاً: لجوء املواطنني يف شــكاويهم ضد 

املؤجرين للقضاء لعدم علمهم باللجنة.

تباين الرؤى 
حسب الحاشــدي فإن تباين الرؤى عند بعض 
املكاتب التــي رأت أن الرجوع إىل إيجارات 2014م 
غري صائب هي األخرى أدت إىل تذبذب موقف قيادة 

السلطة املحلية من هذا املوضوع.

جهل قانوني
وهناك سبب تستشــفه ويدركه البعض يتمثل 
يف جهل املواطن وجهل الرشيحة التجارية وجهل 

املجتمع بالقوانني. 
ذاك الجهل من جعل الرتدد قائماً فعندما تفّعل 
هذه القوانني سنجد حالً للمشكلة وخاصة القانون 
العام املدني الذي يجب أن يطبق، خاصة يف الظروف 
اإلســتثنائية التي منها ظــروف الحرب وظروف 

الحرائق والفيضانات.
املتصفح للقانون العام املدني يجد أن هناك بنداً 

واضحاً ينصف املترضر يف الظروف االستثنائية.
ولعل سكوت الناس ورضاهم باألمر الواقع سبب 
رئيس يف تقاعس السلطة املحلية برسعة الوصول 

لصيغة نهائية لحل الظاهرة.

إعادة صياغة التعميم
هناك إشــكالية يف التعميم الصادر عن اللجنة 
حســب عز الدين تتمثل يف أن التعميم وّحد سعر 
اإليجار للمرت املربع تجاري وســكني دون مراعاة 

مناطق الزخم التجاري والسكاني.
وأضاف: »ألجل ذلك طرحت أمام اللجنة وجهة 
نظر بإعادة التعميم وإخراجه بصورة جديدة يقيض 
بتقسيم املدينة إىل مربعات تجارية وسكنية حسب 
الزخم التجاري والســكاني عمالً بقاعدة ال رض 
وال رضار.. فعىل سبيل املثال املربع األول ونسميه 
منطقة الذروة ويمتد من تقاطع شارع رصواح مع 
شارع صنعاء جولة فندق ميالنو ويمر عىل شارع 
املحافظة وحتى جولة بنك التسليف وعمارة امليثاق 
حيث تكون القيمة اإليجارية يف هذا املربع مختلفة 
نسبياً ارتفاعاً عن القيمة اإليجارية للمرت املربع يف 
الشبواني والروضة وهكذا يختلف إيجار املرت املربع 

من مربع إىل مربع«.
عز الدين أشار إىل أنهم بصدد وضع رؤية لصياغة 
عقود تأجري حسب املربعات وتعميمها عىل املكاتب 
العقارية واألمناء والزامهــم التعامل بها، وتتابع 
اللجنة اإلرشاف عىل تنفيذهــا، وعدم مخالفتها، 

ومعاقبة املخالف.

عراقيل وعوائق حالت دون تنفيذ تعميم مكتب الصناعة والتجارة بشأن وضع حد لظاهرة ارتفاع اإليجارات

تعميم تنظيم اإليجارات.. البحث عن صيغة خالية من اإلشكاليات
منذ االنقالب الحوثي المشؤوم على الدولة أواخر 
العــام 2014م نزح ما يقارب ثالثة ماليين من 
مختلــف محافظــات الجمهوريــة إلــى محافظة 

مأرب بحثا عن األمن واالستقرار.
فــي المقابل ونظــرًا لمــا تمتعت بــه المحافظة 
ومدينة مــأرب على وجه التحديد من اســتقرار 
أمنــي تدفقــت رؤوس األمــوال مــا تســبب فــي 
ارتفــاع اإليجــارات وفتــح الباب علــى مصراعيه 

أمام الجشع والطمع.

   تحقيق/ قاسم الجبري

 صاحب محل:
غالء اإليجارات انعكس 

سلبًا على سعر البضاعة 
والمواطن من يدفع الثمن

 مدير مكتب التجارة 
والصناعة: المكتب حصر 

عمله لمتابعة قضايا 
المحالت التجارية فقط
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ويؤكد مراقبون بأن الحراك الشــعبي يف لبنان 
والعراق أثبت عبوره وتخطيــه، بل تعاليه عىل 
الطائفية املقيتة، التي حاول املستعمر ترسيخها 
بني شعوب املنطقة عقب اتفاقية سايكس بيكو 
الشهرية، ال ســيما يف املناطق متعددة الطوائف 
واملذاهب، وخلّف حراسا أمناء عىل ذلك من بني 

جلدتنا.

تمرد على سياسة الطائفية
وشــكلت هذه املوجة الثورية تمرداً قوياً عىل 
السياسة الطائفية التي أثبتت فشلها يف املنطقة 
عىل حســاب الدولة الوطنية التي جردت من كل 
معانيها برعاية إيرانيــة ودولية داعمة لها مما 
تعد بداية للتحرر واستقالل هذه البلدان بقرارها 
السيايس واالنتصار لصالح مطلبها املهم املتمثل 
يف مكافحة الفساد والتحرر من حكم الفاسدين، 
حتى يسرتد أبناء الوطن مقدرات أوطانهم بعيداً 

عن اإلمالءات والوصاية.

وبدا املتظاهرون خليطــاً من جميع املكونات 
واملناطق، سواء يف العراق أو لبنان، وبرز شعارك 
»كلهن يعني كلهن« يف إشــارة إىل عدم استثناء 
أحد من أركان النظام، وهو ما ظهر أكثر يف أرض 
الرافدين، بهتافات تطالب بإنهاء الطائفية وعدم 
القبول باألحزاب املوالية إليــران، وال هتاف إال 

الوطن.

تغيير الواقع السياسي
االحتجاجــات الغاضبة للشــعبني لم ينضما 
فقط إىل موجة الثورات الشعبية الهادرة األخرى 
يف الســودان والجزائر، بحثاً عن حلول ألزمات 
اقتصادية قاتلة، وسعياً إىل تغيري النظام فقط، بل 
إىل تغيري الواقع السيايس برمته، نتيجة للسياسة 
الطائفية التي انتهجها حكامهما فطغى عليها 
الفساد والعبث يف بالد كالعراق، أصبحت تعيش 
تحت خط الفقر وهي من أعىل شــعوب العالم 

إنتاجاً للنفط.
علماً أن العــراق ولبنان لديهما نظام حكومي 
يهدف لــوأد أي نزاع طائفي مــن خالل ضمان 
مشاركة مختلف األطياف يف السلطة، وكال البلدين 
فيهما جماعات شيعية بارزة ترتبط بقوة بإيران 
وتحمل الســالح رغم أنها ليست طرفا يف أجهزة 

األمن الرسمية.

أهمية الدولة الوطنية
ومن هنا تكمن أهمية الدولة الوطنية الجامعة 
التي ينادي مــن أجلها املحتجــون، إضافة إىل 
املواطنة واملساواة والعدالة، والبعد عن الطائفية 
واالنتماءات الضيقة، فلبنان والعراق، وال يمكن 
إبعاد اليمن عنهما، شــعوب تريد أن تخرج من 

مأزقها، ومشكلتها مع والية الفقيه وعمامته التي 
كتمت أنفاسهم، يف حني تنفست طهران وحوزاتها 
عىل حسابهم وحساب اقتصادهم وحياتهم التي 

تحولت إىل أنهار من الدماء.
أوصلت االحتجاجات رســالتها للعالم بشكل 
رسيع وبإيقــاع ثوري ثابت، بلفــت أنظاره إىل 
إيران بأن عليها التوقف عن العبث بأمن املنطقة 
ومقدراتها، وعليها أن تتخىل عن املليشيا واألذرع 
العســكرية التابعة لها، والتي عملت من أجلها 
ال من أجل شعوبها، بعد أن صارت عقيدتها نداً 
للدولة الوطنية والتنوع والفرص املتساوية بني 

طبقات الشعب.

نماذج إيران السيئة
وأوجــدت إيران نماذج ســيئة يف هذه البلدان 
وغريهــا ففي لبنان حزب الله وزعيمه حســن 
نرص الله، الذي لديه االستعداد لقمع االحتجاجات 
والوقوف حاجز صد لعدم انتهاء مرشوع إيران، 
بينما ال يهتم إن سقطت لبنان كلها يف الدم، وهنا 
تكمن املفارقة، ويف العراق ظهر كثريون يحملون 
حقد قــرون من الزمن، يتزعمهم السيســتاني 
ومقتدى الصدر ومرجعيــات أخرى يف الصورة، 
بينما الحكم والتحكم لإليراني قاسم عسكري، ويف 
اليمن ظهر عبدامللك الحوثي بكل قبحه فعمل عىل 
انقالبه وتمزيقه املستمر للنسيج املجتمعي مهدداً 
حياة املاليني يف حياتهم وأمنهم واستقرارهم, وهو 
الذي لن يســتمر فال بد للشعب أن تكون كلمته 

األخرية. 

أعادت األمل
وأعادت االحتجاجات األمل كونها تعد خروجاً 

وانتفاضة عــىل الطائفية واألفــكار الضيقة، 
واملشــاريع الصغرية التي حاولت طيلة األعوام 
املاضية التحكم بمصري وحياة املنطقة برمتها، 
بتغيري ديمغرافيتها بعيداً عــن الدولة الوطنية 
الجامعة، التي تضمن للنــاس جميعاً حقوقهم 

دون امتيازات أو طبقية ممقوتة.
وعىل العكس من ذلك، فإن الكثري من الالفتات 
التي يرفعها املحتجون يف ساحة التحرير تحمل 
عبارات رافضة لتدخل إيران يف الشــأن العراقي، 
وتدعو إىل مقاطعة البضائع اإليرانية، والسخرية 

من املسؤولني العراقيني املقربني من طهران.

تغيير عميق
ويقرأ منها بــأن الســيطرة والقضاء عليها 
لن يكون ســهالً، حتى وإن ســخرت إيران كل 
إمكانياتها فالقضاء عليها لن يتحقق خصوصاً إذا 
ظل املتظاهرون متمسكني بأهدافهم وبوحدتهم 
الوطنية، وإضافة إىل أنهم تجاوزوا يف األيام األوىل 
من انتفاضتهم خطوطاً حمراء وضعتها السلطات 
يف بريوت وبغداد، أمامهم، مما يجعل الثورة تتطور 
وتتحرك باتجاه إحداث تغيــري هائل وعميق يف 
البلدين إن كان عىل الصعيد املجتمعي االقتصادي 

أو السيايس.

التخلص من الهيمنة اإليرانية
ويرى مراقبون بأن ثورتي لبنان والعراق هدفها 
األول التخلص من الهيمنة اإليرانية، وهو ما جعل 
الخروج للشارع كبرياً حتى من الطائفة الشيعية، 
التي عانت هي األخرى من العبث اإليراني، ففي 
مدينة النجف التي تعد مقدسة لديهم، تم تغيري 
اسم شارع كان يطلق عليه بالخميني، قائد الثورة 

اإليرانية، رافعني الفتة جديدة، معنونة باســم 
الشعب تم تغيري الشارع إىل شارع شهداء ثورة 

ترشين.

توجس حوثي
يف اليمن سارعت مليشيا الحوثي إىل مهاجمة 
الثورتني وقالت عىل لسان القيادي فيها »محمد 
عيل الحوثي: بأن ما يجري يف العراق ولبنان يأتي يف 
سياق املؤامرة الصهيونية األمريكية ضد الشعوب 
العربية نفسها، فال إيران ستهزم، وال املظاهرات 

ستنجح«.
وهو ما يفصح عن تخوف الحوثيني من الثورة 
الشعبية عليهم، وأن تساقط املشاريع اإليرانية 
ســيعجل من انتهاء مرشوعهــم يف اليمن، لذا 
يحاولون التقليل مما يحدث يف العراق أو حتى يف 
لبنان، لكن ما يغفل عنه الحوثي بأن الشعب لن 
يظل يف صمته طويالً، وسيتحرك من أجل استعادة 
حقوقه، فهذه الثورات املفاجئة دليل عىل أن هذا 
الجيل أصبح أكثر وعياً ولن تنطيل عليه الشعارات 
الزائفة، وأن الطائفيــة ال يمكنها أبداً أن تصنع 

بلداناً مستقرة، وأن توجد رفاهية للشعوب.
وتشــهد املظاهرات تطورا واســتجابة أكرب 
من الشــارع منها دعوات اإلرضاب التي شلت 
املؤسسات الحكومية والجامعات واملدارس عىل 
الرغم من التحركات القامعة لها، والتي حصدت 
العرشات من املتظاهرين، وهو ما يؤكد أن املهمة 
ليســت ســهلة إال أنها الرشارة الكفيلة بإنهاء 
حالة االقتســام الطائفي الذي دشنته إيران من 
أجل إحكام طوقها عىل الشعوب العربية، وهو يف 

طريقه إىل الزوال.
واندلعــت االحتجاجــات يف أكتوبــر املايض 
بمطالبات معيشية وتحســني الخدمات العامة 
وتوفري فرص عمل لتتطور إىل إسقاط الحكومة، 
وهو ما رشح للتصادم أكثر وسقط أكثر من 300 
متظاهر يف أماكن متفرقة يف العراق بعد املواجهات 
التي ساند فيها الحشد الشعبي )مليشيا طائفية 
مدعومة إيرانياً( القوات األمنية ضد املتظاهرين 

السلميني.

هتافات ثورية تطالب بإنهاء الطائفية وعدم القبول باألحزاب الموالية إليران وال هتاف إال للوطن

احتجاجـات لبـنان والـعراق.. فــزع »طهران«!

انتزعت الوحدات الهندسية بالجيش الوطني 100 ألف من أصل أكثر من مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي ولن تنتهي خطورتها بانتهاء الحرب

الـيمن.. حـقـل ألـغــام كـبير
  تقرير: توفيق الحاج

 منــذ اجتياح مليشــيا الحوثي 
للمدن واملحافظات اليمنية عكفت 
عىل صناعة األلغــام واملتفجرات 
والعبوات الناسفة بأحجام وأشكال 
مختلفــة ومتنوعة كمــا عملت 
مليشيا الحوثي عىل استقدام خرباء 
متفجرات مــن قوات فيلق القدس 
اإليراني ومن مليشــيا حزب الله 
اللبناني لتدريــب عنارصها عىل 
صناعة األلغام واملتفجرات، وكذلك 
صناعتهــا وزراعتهــا، وانطلقت 
مليشيا املوت والخراب تزرع األلغام 
يف كل شرب يف األرايض اليمنية حتى 
حولت اليمن إىل أكرب حقل لأللغام 
يف العالــم، فلم تــرتك مزرعة وال 
شــارعا وال مدرسة وال طريقا وال 
بيتا وال متنزها أو مرعى أو ساحال 
أو شــاطئا أو جزيرة إال وزرعته 
ألغاما وعبوات ومتفجرات بطريقة 
عشــوائية ودون خطط، ال يهمها 
املنطقة أكانــت منطقة رصاع أو 
حرب أو نزاع أو ســكن أو مأوى 

مدنيني أو حيوانات!
لقد أدركت قوات الجيش الوطني 
خطورة ما تقوم به مليشيا الحوثي 
اإلرهابية من زراعة لأللغام فعملت 
عىل تدريــب فرق خاصــة لنزع 
األلغام وتفكيك العبوات واملتفجرات 
واستطاعت هذه الفرق يف مختلف 
املحافظــات املحررة عــىل انتزاع 
عــرشات آالف األلغــام والعبوات 
واملتفجرات واســتمرت تعمل ليل 
نهار دون كلل أو ملل استشــعارا 
منها باملسؤولية وخطر ما قامت 

به مليشيا الحوثي.
كما أدركت قوات التحالف العربي 
بقيادة الســعودية حجم الكارثة 
التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق 
الشعب اليمني وعملت عىل إنشاء 
مرشوع مركز امللك سلمان لإلغاثة 
واألعمال اإلنســانية لنزع األلغام 
يف اليمن »مســام« وقد اســتطاع 
املرشوع منذ بداية تأسيسه حتى 
الشــهر املايض من انتزاع 87,781 
لغًما زرعتها مليشيا الحوثي املارقة 
يف األرايض واملــدارس والبيوت يف 
اليمن وحاولت إخفاءها بأشــكال 

وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها 
عدد كبري من األطفال والنساء وكبار 
السن ســواء باملوت أو اإلصابات 
الخطرية أو برت لألعضاء بحســب 

ترصيح أخري للمرشوع.
وتفيد التقارير الصادرة من عدد 
من املنظمات ومراكز الرصد املحلية 
والعاملية واألممية إن مليشيا الحوثي 
ركزت زراعتها لأللغام واملتفجرات 
بكثافة يف مناطق الرصاع وهي تعز 
والســاحل الغربي ونهم والجوف 
ففي هذه املناطــق كانت وال زالت 
مليشــيا الحوثي تزرع حقول من 
األلغام تحارص بــه االحياء واملدن 
واملزارع والشوارع وهذا ما تكشفه 
فرق نزع األلغــام التابعة للجيش 
الوطني حيث فككت نهاية األسبوع 
املــايض الفرق الهندســية لقوات 
الجيش حقل ألغام، زرعته مليشيا 
الحوثي املتمردة املدعومة من إيران، 
يف مديرية الخوخة، جنوبي محافظة 

الحديدة.
ويحتــوي حقل األلغــام الذي 
زرعته املليشيا يف منطقة مأهولة 
بالســكان، عىل كميات كبرية من 

األلغام املضادة للــدروع، إيرانية 
الصنع والزالت الفرق تواصل تطهري 
املنطقة وكافة املناطق املحررة من 
األلغــام والعبوات الناســفة التي 
تسببت بسقوط مئات الضحايا من 
املدنيني، أغلبهم نساء وأطفال كما 
قيدت حركة املزارعني ومنعتهم من 

مزاولة أعمالهم.
وتأتي جهــود فرق الهندســة 
للجيش الوطني املنترشة يف مختلف 
الجبهات ويف جميع املناطق املحررة 
مكملة للجهود التي يبذلها مرشوع 
مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال 
اإلنســانية لنزع األلغام يف اليمن 
»مسام« ورغم هذه الجهود املكثفة 
التي تبذل ليل نهــار إال إن الكارثة 
كما يقول خرباء كبــرية وتحيط 
باليمنيني جميعا وال يمكن أن تنتهي 
يف السنوات القادمة او يمكن الحد 
منها فاملعلومات تشري إىل إن مليشيا 
الحوثي زرعت قرابة 2 مليون لغم 
دون خرائط وال إرشــادات، وهذا 
يعني أن الكارثــة قائمة حتى وان 
انتهــت الحرب، فاليمــن حولتها 

املليشيا إىل حقل كبري لأللغام .

 انتصار للدولة الوطنية الضامنة للمواطنة والمســاواة والفرص المتكافئة التي ال طائفية فيها وال انتماءات ضيقة
 أظهرت تخوف الحوثيين من الثورة الشعبية عليهم فسقوط مشروع إيران في العراق ولبنان تعجيل بسقوط مشروعهم في اليمن
 الهــــدف األول لالحتجاجــات الخــروج مــــن مــأزق واليــة الفقــــيه والهيمـنــة اإليــرانــية

من شوارع بغداد وبيروت وبقية المدن اللبنانية 
والعراقية طار الفزع ليس إلى قلب حســن نصر 
الله والمرجعيات الشيعية في البلدين، إنما إلى 
قلب القيادات اإليرانية في طهران نفسها، وإلى 
صنعاء، حيث الزعامات الحوثية التي تتوقع في 
أيــة لحظة أن ينفجر الشــعب فــي وجهها وقد 

سامته سوء العذاب.

   تقرير/ عمار زعبل



استشهاد وإصابة 18مدنيا في هجوم صاروخي 
للحوثيين استهدف مدينة المخا بتعز

قال مرصد الحريات اإلعالمية، 
الســبت: إن 44 صحفيا قتلوا يف 
اليمن منُذ بداية العام 2015م حتى 

أكتوبر من العام 2019م. 
وأضاف املرصــد يف تقرير له 
بمناسبة اليوم الدويل إلنهاء اإلفالت 
من العقاب: إن إجمايل االنتهاكات 
ضد الحريــات اإلعالمية يف اليمن 
خالل الخمسة األعوام بلغت 2155، 
ما بني اعتداء وقتــل ومصادرة 
وحجــب وإغــالق، وغريها من 
الجرائم التي تطال رسل صاحبة 

الجاللة منُذ انقالب الحوثيني.
وبحســب مرصــد الحريات 
اإلعالمية التابع ملركز الدراسات 
واإلعالم االقتصادي اليزال هناك 
16 صحفيا مختطفا يف ســجون 
الحوثي ترفض الجماعة اإلفراج 
عنهم رغم مــرور أكثر من أربعة 

أعوام عىل اعتقالهم. 
ودان املرصد اإلعالمي، استمرار 
استهداف الصحافيني واإلعالميني 
يف اليمن وإفــالت مرتكبيها من 

العقاب.
وأمس الســبت أفادت منظمة 
اليونســكو بأن الــدول العربية 
كانت املنطقــة األكثر خطرا عىل 
حياة الصحفيني، خالل السنوات 
الخمس املاضية، إذ بلغت حصتها 
مــن حصيلة القتــىل %30 عىل 
مستوى العالم، بينما حلت منطقة 
أمريكا الالتينية والكاريبي ثانيا 
عىل قائمة املناطــق خطرا عىل 
حياة الصحفيني، إذ شهدت 26% 
من جرائم القتــل، وتليها يف ذلك 
منطقة دول آسيا واملحيط الهادي 

بنسبة 24%.

أعلن العميد عبد الغني عيل شعالن قائد قوات األمن الخاصة بمأرب 
عن التوسع األمني الجديد لقوات األمن الذي وصل حتى حدود البيضاء 

وشبوة وصنعاء والجوف.
وأكد بأن رجال األمــن بتعاون أبناء القبائل أفشــلوا كل محاوالت 

التخريب والتهريب.
وحث القائد شعالن أفراد الدورة العارشة مستجدين عىل تجاوز 
فرتة التدريب بهمة ونشاط وجد وعزيمة موضحا بأن امليدان ينتظر 
عطاءهم والوطن بحاجة إىل قوتهم وعزيمتهم يف حمايته من الخاليا 

التخريبية.
وذكر العميد شــعالن أن رجال األمن استطاعوا بفضل الله وبفضل 

تعاون رجال القبائل إحباط وإفشال كل محاوالت التخريب والتهريب، 
وحذر من أي تباطؤ أو جمود يف املهام األمنية، فالخاليا ترتبص لفرتات 
الرتاخي والجمود األمني، لكنها تذبل مع النشاط األمني، وأوىص بتجديد 
الوسائل يف كشــف املخربني وكشف وســائل التهريب والقبض عىل 

املطلوبني.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها العميد شعالن أمام أفراد الدفعة العارشة 
مســتجدين بعد تكريم مجموعة من الضباط والصف وسائقي االطقم 
املثاليني، بحضور العقيد عبد الله الصــربي رئيس أركان قوات األمن 
الخاصة مأرب ومدراء اإلدارات ورؤساء االقسام وضباط وصف وأفراد 

الوحدات األخرى.

أعلنــت اللجنة االقتصادية أن إيــرادات قرار 
الحكومة رقم 49 لعام 2019، بتحصيل الرسوم 
الجمركية والرضيبية والعوائد الحكومية القانونية 
األخرى، من جميع املوانئ اليمنية، بلغت 24 مليار 

وستمائة مليون ريال.
وقالت اللجنة يف منشور لها عىل صفحتها يف 
"فيســبوك": إن حوايل 9 مليارات و87 مليوناً، 
محجوزة يف فرع البنك املركزي يف الحديدة؛ بناء 
عىل مبــادرة الحكومة بتوريــد فوائد رضائب 
وجمارك ميناء الحديدة لفــرع البنك املركزي يف 
الحديدة، الخاضع لســيطرة الحوثيني، من أجل 

رصف املبالغ لصالــح موظفي الدولة يف املناطق 
الخاضعة لسيطرة الحوثيني، عىل أن ترشف عىل 

عملية الرصف األمم املتحدة. 
وأوضحت اللجنة أن شــحنات املســاعدات 
اإلنسانية أعفيت من مســتحقات رضيبية بما 

يقدر بـ464 مليونا.
وكانت اللجنة قد كشــفت يف وقت سابق، إن 
إيرادات ميناء الحديــدة من الرضائب والجمارك 
وغريها من االيــرادات القانونية الحكومية من 
واردات النقود اىل امليناء ذاته، بلغت أكثر من تسعة 

مليارات خالل 15 يوما.

تعز ــ مختار الصبري

اختتمت الدورة التدريبية األوىل يف 
مجال الصحافة الرياضية بمدينة 
تعز والتــي أقيمــت برعاية وزير 

الشباب والرياضة نايف البكري.
وقال أيمن املخــاليف مدير عام 
مكتب الشباب والرياضة بمحافظة 
تعز بأن أهمية الــدورة تتمثل يف 
تأهيل قدرات اإلعالميني يف الصحافة 
الرياضية، ورفدها للوسط الريايض 
بإعالم متمكن، موضحا أن املكتب 
والوزارة تويل اهتماما كبريا بتطوير 
الصحافــة الرياضية وتســهيل 
أنشــطة وفعاليات اتحاد اإلعالم 
الريايض لتحقيق ذلك، مثمنا دعم 
الوزير نايف البكري والشيخ طارق 

الحاملي.

من جانبه أشاد الدكتور طربوش 
بالدورة التدريبية والحضور الكبري 
املتمثل بعــدد املتدربني، معتربا ذلك 

خطوة أوىل يف تطوير العمل الصحفي 
يف الجانب الريايض، وحرص االتحاد 
عىل النهــوض باإلعالم الريايض يف 

البالد.
وثمن عيل رسحــان دعم وزارة 
الشباب والرياضة ألنشطة االتحاد 
يف تعز، وتقديم كافة التســهيالت 
للمتدربني عقب الــدورات، وتوفري 
فــرص عمل يف صحيفــة االتحاد 
للبارزيــن يف الــدورات، إضافة إيل 

دورات تدريبية خارج اليمن.
وأقيمت الدورة عىل مدار أسبوع 
تناولت كتابة الخــرب الصحفي يف 
مجال الرياضة والتوثيق الريايض 
بقيادة "املدربني زكريا الكمايل وطيب 
رشاد" وبمشــاركة ثالثني متدربا، 
يتبعها دورتان تســتهدف متدربني 

جدد.

فوز منتخب الشباب على تركمانستان في تصفيات كأس آسيا في الجوف.. اصطفاف قبلي لدعم الجيش

شهدت مديرية خب والشغف يف محافظة 
الجوف حشدا قبليا كبريا دعت إليه قبيلة دهم 
إحدى أكرب القبائل اليمنية، وذلك ملساندة الجيش 
الوطني يف معركته ضد مليشيا الحوثي ومرشوعها 
الســاليل الطائفي واالصطفاف إىل جانب القيادة 
السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي يف 

معركته لالنتصار للوطن وثوابته الوطنية

نظم مكتــب الثقافة 
بمحافظــة تعز ومنصة 
هيومــان أوف تعز ندوة 
وحفل )فصول املأســاة 
يف صــورة(، عــىل مدار 
يومي ٣٠-٣١ من شــهر 
أكتوبر املنرصم، بحضور 
مدير عام مكتب الشباب 
والرياضــة أيمن املخاليف 
ومدير فرع الهيئة العامة 
للكتاب، ومنسقي منصة 
هيومــن أوف تعز خالد 
الســعيد، و مهــا عون، 
وإبراهيم الجربي رئيس 

مؤسسة القافلة ورؤساء منظمات 
املجتمع املدني والشخصيات العامة.

وبحضور غفــري فتحت أجنحة 
املعرض للزائرين والتي ضمت عدًدا 

من صور املأساة واملعاناة يف منظومة 
التعليم بســبب الحرب، بمشاركة 
نجوم العدســة من تعــز وصنعاء 
وعدن -ولحج وحرضموت وسقطرى 

والحديدة و إب ومأرب وذمار.
وتزامــن املعــرض مع 
العاملي  األســبوع  مناسبة 
ملحو األمية يف مجال التعليم 
واإلعالم واملعلومــات الذي 
تبنتــه اليونســكو، وتخلل 
الربنامــج  إقامــة ندوات 

نقاشية وفعاليات فنية.
التدشني  أثناء  ويف كلمته 
أشاد مدير عام مكتب الثقافة 
األســتاذ عبد الخالق سيف 
برســالة الفعالية واهميتها 

عىل مستوى تعز والوطن 
وتمنــى أن يفهمها تجار 
الحروب وأن يرتكوا مستقبل الوطن 
يميض بســالم بعيدا عــن مصيدة 
الخراب التي زرعوها يف تعز وجميع 

ربوع الوطن.

فاز منتخبنا الوطني  للشــباب لكرة 
القدم عىل نظريه الرتكماني بهدفني لهدف 
يف مستهل مشــواره باملجموعة الثانية 
لتصفيات كاس آسيا تحت سن  19 عاما 

مساء أمس.
وســجل هديف منتخبنا كل من محمد 
عبد الوهــاب بالدقيقة 15 وأحمد ماهر 

بالدقيقة 35.
ومع بداية الشوط الثاني قلص املنتخب 
الرتكمانــي النتيجة بهدف بعد خطأ من 
حارس مرمى منتخبنا عبد الله السعدي 
إثر تسديدة ســهلة أفلتت من بني يديه 

وشقت طريقها للمرمى.

وبهذه النتيجة حصد منتخبنا أول ثالث 
نقاط له يف هذه املجموعة التي تضم ايضا 
منتخبي قطر املستضيف وسريالنكا وتقام 

مباراتهما الحقا.
ويتأهل أول املجموعــة مبارشة إىل 
نهائيات كأس آسيا، فيما يدخل صاحب 
املركز الثاني يف حســابات أفضل أربع 

منتخبات يف املركز الثاني.
ويخــوض منتخبنا بقيــادة املدرب 
الوطني أمني السنيني، مواجهته القادمة 
أمام نظريه السريالنكي بعد غد الجمعة، 
فيما يلعب مواجهته الحاسمة يوم األحد 

القادم أمام مستضيفه القطري.

يكابــدون ويســهرون 
من أجل راحــة املواطنني، 
وتخفيف معاناة املسافرين، 
إنهم رجال القوات املسلحة 
من أبطال اللواء 141 يف منفذ 

الوديعة. 
الشكر  لهم  نوجه  وهنا 
والتقدير ملا يبذلونه من جهد 
ووقت يف خدمــة املواطن، 
والسهر عىل رعايته، وتأمني 
الوطن مــن كل ما يرض به 

وبأبنائه. 

ســقط  ثمانية شــهداء، و 
أصيــب عرشة آخرين، مســاء 
أمس األربعاء، بقصف صاروخي 
املتمردة  الحوثــي  ملليشــيات 
املدعومة مــن إيران، عىل مدينة 

املخا غربي محافظة تعز.
وقــال مصــدر عســكري 
لـ»26ســبتمرب« أن مليشيات 
الحوثي املتمــردة  أطلقت أربعه 
صورايخ باليستية وعدة طائرات 
مسرية مفخخة، باتجاه مدينة 

املخا غربي محافظة تعز .
وأكــد املصــدر أن منظومة 
الدفاع الجــوي اعرتضت ثالثة 
صواريخ باليستية، كانت موجهة 
الستهداف مقر التحالف العربي 
يف مدينة املخا، فيما اســتهدف 
الصاروخ الرابع مخزن التموين 

العمالقة  التابعة أللوية  االمداد 
بالســاحل الغربي.بالتزامن مع 
اســتهداف عدة طائرات مسرية 
مفخخة ألحياء سكنية ومخيم 
للنازحــني ومركز طبــي تابع 
ملنظمة أطباء بال حدود يف املدينة، 
مــا أدى إىل استشــهاد ثمانية 
مدنيــني، وإصابة عرشة آخرين 
بجروح خطرية. وأضاف املصدر 
أنه تم نقل الجرحى إىل مستشفى 
أطباء بال حدود يف املدينة. وقال 
بيان صادر عن قيــادة القوات 
املشرتكة يف الساحل الغربي، أن 
هذا االعتداء اإلرهابي الحوثي قد 
يشكل نسف التفاق السويد بشأن 
الجهود  الحديدة وكل  محافظة 
التي بذلت لتنفيــذ وقف اطالق 

النار يف جبهات الساحل الغربي.

قصة التعليم في زمن الحرب.. معرض بتــعزاختتام الدورة التدريبية األولى للصحافة الرياضية في تعز

المكال/ خاص

اســتعرضت لجنة حرص الدان 
الحرضمــي ) فريق  الســاحل ( 
الخاصة باملرشوع الوطني الخاص 
بــإدراج فن الــدان الحرضمي يف 
الرتاث العاملــي الالمادي للبرشية 
ملنظمــة اليونيســكو العاملية يف 
اجتماعها االستثنائي املهام املناطة 
بتنفيذ املسح امليداني لحرص الدان 
الحرضمي وفقــاً للخطة املقرة يف 

اجتماع اللجنة السابق.
وناقش الفريق خطــة النزول 
امليداني ملديريتي املكال وغيل باوزير 
بحسب الربنامج املقر ومتطلبات 
الحرص من اآلالت واألدوات الفنية 
الالزمــة للتنفيذ محــدداً املواقع 

وأسماء الفرق املساعدة املستهدفة 
من حفظة وممارسني لفن الدان 

بشكل عام.
وأقر الفريق خطة توزيع مهامه 
املتمثلــة يف جمع مانرش عن الدان 
وممارســيه يف الكتــب واملجالت 
والصحافة الورقية وما سجل من 
مواد فلمية وصوتية لجلسات الدان 

الخاصة والعامة يف املديريتني.
واختتــم الفريــق اجتماعــه 
بمناشــدة كل املمارسني املهتمني 
بالدان ومن لديهم مقتنيات تخص 
فن الدان برسعة التجاوب والتعاون 
بتقديمهــا إىل اللجنــة حتى يتم 
التمكن مــن إدراجه ضمن الرتاث 
العاملــي حفاظاً عــىل الرتاث من 

الضياع واالندثار.

أكد وكيل محافظة تعز، عارف جامل، عىل 
أهمية التعليم الريادي يف بناء جيل وطني 
متسلحاً فيه، ومجابهاً للتحديات واألفكار 
الضاللية الطائفية التي تبثها القوى املعادية 

الحوثية ضد عاصمة الثقافة اليمنية.
جاء ذلك خالل زيارته امليدانية للمعهد 
الوطني يف منطقة الحصــب، مؤكداً عىل 
أهمية املعهــد يف تقدم  العميلة التعليمية، 

وجودتها النوعية يف محافظة تعز.
وأضاف الوكيل جامل، أثناء استالم  املعهد 
من قيادات الرشطة العسكرية وتسليمه 
لعميد املعهد الوطنــي وكادره التعليمي 
بالجهود الكبرية التي بذلتها قيادة الرشطة 
العسكرية يف الحفاظ عىل محتويات املعهد 
التقني، بعد دحر املليشيا الحوثية من حي 

الحصب وتموضع 
قوات الرشطة العسكرية بداخله.

وتم االستالم والتسليم بحسب محرض 
االتفاق الذي تم التوقيع عليه كمرحلة أوىل،  
بعد القيام بعملية حرص املعدات واألدوات 
الخاصــة باملعهد، وفق محرض تســليم 
واســتالم تم التوقيع عليه من قبل قيادة 

الرشطة العسكرية وإدارة املعهد.

اللجنة االقتصادية: 
25 مليار ريال إيرادات 

ضرائب الموانئ خالل 
أقل من عام

لجنة حصر الدان الحضرمي تستعرض خططها

عودة العملية التعليمية في المعهد الوطني بتعز

تصدر عن دائرة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اليمني
26september.yemen@gmail.com

www.26sep.info
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مرصد إعالمي: 44 صحفًيا قتلوا باليمن 
منذ بداية العام 2015م

مو�سم النهب والقطرنة
التعاليم السمحاء للدين اإلسالمي الحنيف وضعت االعتبار األول 
إلعالء قيمة اإلنسان وحفظ كرامته وصون ممتلكاته، كما أكدت عىل 
أهمية احرتام حرية املعتقد والفكر يف إطار تعايش وسالم مجتمعي 
وسيايس وتماسك مجتمعي، وهو املبدأ الذي قامت عليه الدولة يف املدينة 

املنورة بعهد الرسول األكرم. 
ما يفتعله االنقالبيون يف صنعاء ومناطق ســيطرتهم من إحياء 
ذكرى املولد النبوي وفقا لزعمهم يمثل رضبة قاصمة لجوهر الدين 
وقيمه ومبادئه وأخالقه النبيلة الســامية، ويعد تشــويها متعمدا 
وقصديا لجوهره ومقاصده، ويتم ذلك مــن خالل تصوير الدين 
اإلســالمي كدين رجعي كهنوتي يعتمد عىل الدروشــة والطقوس 
الغريبة واستغباء الناس وجرهم إىل عالم الخرافة وامليثولوجيا، بينما 

هو عىل العكس من ذلك تماما.
ثم إن هذه الطقوس باهظة الثمن وامليزانية يتحمل أعباؤها املدنيون 
البسطاء واملعلمون واملجتمعات ومالك املحال التجارية الصغرية وكبار 
التجار من خالل إرغامهم عىل الدفــع لصالح إقامة هذه الفعاليات 

املستحدثة بقصد رسقة أموالهم وتسخريها لصالح الجماعة.
يحدث كل هذا باســم الدين والنبي محمد، وكأن الدين جاء 
ليســتنزف الناس أموالهم وممتلكاتهم، ويرسق منهم قوتهم 
اليومي ويستغبي عقولهم، يف أقبح صورة من صور االستغالل 
باسم الدين، وتجريف معامله وتسويقه بطريقة مبتذلة ومهينة 

لعظمته وسموه.
هذه النسخة املشوهة من الدين هي ذات النسخة التي تصدرها إيران 
وتبذل من أجل تكوين هذه الصورة جهوداً كبرية، والهدف من ذلك 

التشويه واالستغالل معا.
وتأتي هذه املمارسات املستنسخة يف ظل إعالن السفري الربيطاني بأن 
مليشيا الحوثي قد تعلن طالقا بائنا لنظام إيران يف تضليل واضح يتناىف 
مع معطيات الواقع ومجريات األحداث وممارسات املليشيا التي تؤكد 
وبما ال يدع مجاال للشك بأن هذه الجماعة االنقالبية املتمردة موجهة 
توجيها كامال من إيران وخاضعة كليا إلمالءاتها وبرامجها وتعميماتها 

يف كل اإلجراءات والتحركات التي تتخذها.
ويف هذا السياق نستطيع أن نؤكد بأن بريطانيا، ولألسف الشديد 
تقف دائمــا ويف اللحظات املفصلية إلنقاذ مليشــيا الجوع والدمار 

والخرافة كلما أو شكت عىل السقوط واقرتبت نهايتها.
الشــعب اليمني بات عىل وعي تام بما يجري وال يمكن أن يقبل 
الوهم الذي يســوقه املجتمع الدويل وهو من يقرر خياراته ويبني 
قراراته ويحســم قضاياه دون الحاجة إىل التدخالت السافرة التي 
كشفت األقنعة التي تتخفى وراءها الدول الكربى لتحقيق أطماعها 

وإنقاذ أدواتها.

أمن مأرب يعلن عن توسع االنتشار والتواجد

حديث األسبوعحديث األسبوع
مدير الدائرة رئيس التحرير:

العميد الركن/ أحــمــــد األشـــول
مديــر التحرير:

عقيــد ركــن/ مــرشـــــد العـــجــــي

أحمد عفيف 

يحتفل اليوم الشاب الخلوق/

طارق محمد الجبر
بزفافه امليمون مع لفيف من األهل 

واألصدقاء يف صالة اللواء األخرض  
 وبهذه املناسبة نتقدم بأحر 

التهاني والتربيكات 
متمنني له حياة زوجية سعيدة

وعقبى للبكارى

الف مبروك


